




تما لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

: هدنسیون

یناسارخ يردیح  داوج  دمحم 

: یپاچ رشان 

يوفطصم يرهمجرذوب 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

تما لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  19ناوید 

باتک 19تاصخشم 

مّود عبط  رد  فّلؤم  19راتفگشیپ 

نیضرغم ههبش  سیبلت و  عفر  19بّجعت و 

( هّفلؤمل )25

راگزور يافج  زا  هوکش  ابع و  لا  هسمخ  27هیثرم 

ایند يرورپ  هلفس  زا  تفگش  ابع و  لا  هسمخ  28هیثرم 

الب زا  تیاکش  البرک و  لضف  29رد 

ءالبلا هتبیصملا و  بحاصب  تّدوم  البرک و  يوسب  قایتشا  29راهظا 

ءالب زا  تیاکش  هبعک و  رب  وا  لیصفت  البرک و  حدم  30رد 

مّرحم اروشاع و  وءالبرک  نیسح و  مان  رد  مغ  نزح و  ریثأت  هجو  30رد 

نا رد  هدراو  بئاصم  راکذت  البرک و  31يزیگنامغ 

( ّیعابر )31

نآ قارف  زا  رّسحت  البرکب و  قایتشا  31راهظا 

ینعملا اذه  یف  32اضیا 

متام مظع  رب  هودنا  مّرحم و  زا  32لابقتسا 

مّرحم زا  لابقتسا  رد  هیثرم  33اضیا 

ینعملا اذه  یف  33اضیا 

هفوک لها  ياهتنم  یب  يافج  زا  33هوکش 

راگزور يافج  روج و  زا  34هوکش 

راهطا ترتع  رب  ءاروشاع  زور  رد  راکبان  نا  روج  نیرخا  راگزور و  يافج  زا  هوکش  34اضیا 

راگزور رد  وا  تداهش  تمظع  راوگرزب و  نا  هیثرم  35رد 
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ناکم نوک و  ياقب  زا  تفگش  راهظا  نادیهش و  رورس  35هیثرم 

راوگرزب نا  لایع  نت و  رس و  رب  راثا  تواقش  موق  يدادیب  زا  هوکش  رد  35هیثرم 

دوب مالسا  هقیرط  زا  جراخ  دوجح و  دانع و  يور  زا  ترضحنا  نتشک  هکنا  نایب  رد  36هیثرم 

تعافش تمارک و  زا  وا  ضوع  تداهش و  رد  ادخ  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  يافص  رد  36هیثرم 

البرک تبیصم  یگرزب  زا  دای  37هیثرم و 

ءارسا يراتسرپ  اب  يربک  بنیز  لّمحت  ربص و  رب  37هیثرم 

البرک عیاقو  زا  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلا  دّیس  رب  38هیثرم 

تسا بسانم  زین  ع )  ) هّمئا رئاس  اب  مالّسلا و  هیلع  ءادهّشلا  دّیس  ترضح  هاگردب  38ءاجتلا 

ینعملا اذه  یف  38اضیا 

ترضحنا هب  عّرضت  اجتلا و  39اضیا 

ینعمنیا رد  39اضیا 

تفگ ناوتیم  نیسُح  ای  اهعرصم  همه  رد  یلع  ای  ياجب  ءاجتلا  40اضیا 

تسا تیبلها  يریسا  و  ع )  ) نیسح تداهشب  عّیشت  مالسا و  40ياقب 

42هیثرم

تسوا يالبرک  تسوا  مانب  اجره  تسا و  هّللا  راث  42نیسح 

ترضحنا رب  هدراو  بئاصم  رکذ  42هیثرم و 

ینعملا اذه  یف  42اضیا 

ینعملا اذه  یف  43اضیا 

ترضحنا تحاسب  یگدنب  صاصتخا  تدارا و  صالخا  43ضرع 

ینزهنیس ياهمد  43اهیئارسهحون و 

یئارسهحون 44اضیا 

ینزهنیس 44هحون 

ینزهنیس هحون  45اضیا 

ینزینیس هحون  45اضیا 
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( ینزهنیس اضیا  )46

ینزهنیس هحون  46اضیا 

ینزهنیس 47اضیا 

. دوشیم رکذ  تاّیعابر  رد  نینچمه  بسانم و  ياهلحم  رد  زین  نیا  ریغ  ینزهنیس  ياهمد  47هحون و 

( همجرت )48

مالّسلا هیلع  ءادهّشلا  دّیس  نارای  يراکادف  زاياهّمش  ادخ و  ریغ  ادخ و  يارب  یتسود  راثا  48رد 

49تیب

49یعابر

يریسا نیسح و  نتشک  زا  دای  يریگتسدماگنه و  وا  هیرگ  لیقع و  نب  ملسم  رب  49هیثرم 

ملسم رب  هیثرم  50اضیا 

قارعب تکرح  زا  لبق  هّکم  رد  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلا  دّیس  ترضح  هبطخ  51نومضم 

اهریذحت زا  شباوج  هیورت و  زور  هّکم  زا  ترضحنا  51جورخ 

تکرح زا  ار  ترضحنا  ساّبع  نبا  تعن  52امم 

ّيدع نب  جاّمرط  52تایبا 

تایب همجرت  رهعلا  نب  رمعلا  دایز  نبا  52و 

نآ همجرتو  رح  تاقالم  ماگنه  دومرف  داشنا  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  هک  53یتایبا 

تایبا 53همجرت 

ءآلب عاونا  همهب  اضر  راهظا  ءالب و  رب  ترضحنا  سفن  نیطوت  ءالبرکب و  مالّسلا  هیلع  ءآدهّشلا  دّیس  دوروب  54هراشا 

ع)  ) ترضحنا لاقم  لاح و  نابزب  ینعملا  ماقملا و  اذه  یف  54اضیا 

ءالبرکب دورو  ماگنه  ترضحنا  لاقم  نابزب  نورقم  لاحنابز  55اضیا 

ندومن ربصب  رما  رهاوخ و  زا  ترضحنا  نتفگ  باوج  55اضیا 

البرکب دورو  ماگنه  س )  ) بنیز ترضح  لاح  56یگتفشا 

س)  ) ترضحنا باوج  ار و  البرک  زا  ندرک  چوک  ردارب  زا  س )  ) بنیز ترضح  56تساوخرد 

( البرکب دورو  ماگنه  ع )  ) ءادهّشلا دّیس  ترضح  لاقم  لاحنابز و  اضیا  )56
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البرکب دورو  57بسانم 

ناشیا خر  رب  ندرک  رظن  ناناوج و  ندرک  بلط  البرکب و  ترضحنا  57دورو 

نا همجرت  البرکب و  دورو  لّوا  ترضحنا  رصتخم  58هبطخ 

58همجرت

اروشاع بش  موقنا  زا  ترضح  نتساوخ  58تلهم 

منک لقن  اهباوج  اب  ار  هبطخ  نیع  هک  مدید  بسانم  اجنیا  رد  باحصا  ياهباوجو  ءآروشاع  بش  رد  مالّسلا  هیلع  ءآدهّشلا  دّیس  ترضح  هبطخ  59همجرت 

59همجرت

( بابخا زا  یکدنا  ندنام  بانجنا و  رود  زا  باحصا  ندش  قّرفتم  )60

( لاح نایب  حیضوت و  اب  لاقم  مزاول  ریرقت  )60

دنداهن شیپ  میلست  رس  دنداد و  ناگدنامیقاب  هک  یئاهباوج  ریرقت  60همجرت و 

باحصأب ترضحنا  باطخ  ریرقت  61اضیأ 

نا همجرت  دومرف و  داشنا  اروشاع  بش  رد  ع )  ) ءادهّشلا دّیس  ترضح  61هکیتایبا 

ءآروشاع بش  رد  ار  رهاوخ  ترضحنا  ربصب  رما  62اهتّیصو و 

ائیش ۀّنجلا  یلع  راتخا  هّللا ال  وف  راّنلا  ۀّنجلا و  نیب  یسفن  يرا  ّیناوا  لوق  حرش  ایند و  رب  ترخآ  حیجرت  رد  وا  سفن  لقع و  هعزانم  و  ع )  ) ءادهّشلا دّیس  رما  رد  ّیحایر  دیزی  نب  ّرح  لّمأت 

ار هاپس  نا  ّرح  ندرک  هظعوم  ندما و  نادیمب  و  ع )  ) ءادهّشلا دّیس  زا  ّرُح  نتساوخ  63هزرابم 

رگمتس هورگ  نآ  اب  وا  هزرابم  ربکا و  ّیلع  هدازهش  نتفر  نادیم  رد  64هیثرم 

نا همجرت  هزرابم و  ماگنه  ربکا  ّیلع  هدازهش  64زجر 

65همجرت

نآ همجرت  ربکا و  ّیلع  عادو  ماگنه  رتسگمتس  موق  يافج  زا  هوکش  زاینیب و  قلاخ  هاگردب  ءآدهّشلا  دّیس  ترضح  زاین  65عّرضت و 

65همجرت

بابرألا ّبرب  بانجنا  هوکش  ترضحنآ و  زا  هدازهش  ناذیتسا  رد  65اضیا 

ردپ زا  بآ  تساوخرد  همیخب و  ربکا  ّیلع  66نتشگرب 

67همجرت

67همجرت
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67همجرت

روسنا شعن  رس  رب  ع )  ) ءادهّشلا دّیس  ندما  ربکا و  ّیلع  67هثاغتسا 

ینعملا اذه  یف  68اضیا 

هاگلتقب ربکا  ّیلع  هتشک  رس  رب  هاگهمیخ  زا  بنیز  68ندمآ 

نمتؤم هاش  نآ  زا  ع )  ) نسح نب  مساق  نتساوخ  68نذا 

69همجرت

تداهش ماگنه  ع )  ) ءادهّشلا دّیسب  مساق  69هثاغتسا 

مساق شعن  رس  رب  ترضحنا  لاقم  69ریرقت 

( ناّنم ترضح  اب  وا  زاین  اههتشک و  نایم  رد  ار  وا  نداهن  اههمیخب و  مساق  شعن  ندرک  لمح  )70

سایق مهو و  زا  نوریب  وا  يراکادف  ساّبعلا و  لضفلا  وبا  نأش  رد  70هیثرم 

( دوخ سفنب  باطخ  لضفلا و  وبا  ندروخن  بآ  )71

71همجرت

تسار تسد  عطق  ماگنه  ساّبع  ترضح  زجر  )71

71همجرت

( پچ تسد  عطق  ماگنه  ساّبع  ترضح  زجر  )72

( همجرت )72

خلا یشخت  سفن ال  ای  زجر  72سّمخم 

( ترضحنا هزرابم  لضفلا و  وبا  ندومن  بآ  بلط  )73

( ردارب نیلاب  دبع ا ...  ابا  لاحنابز  )74

لضفلا وبا  شعن  رس  رب  ءآدهّشلا  دّیس  ترضح  لاقم  لاح و  نابزب  74هیثرم 

( ینزهنیس هقیرط  رب  اضیا  )75

( لاح حرشب  نآ  میمتت  لاقم و  نابزب  کی  ره  رب  ترضحنا  مالّسلا  هیلع  ءادّشلا  دّیس  عادو  )76

هنهک نهاریپ  ندرک  76بلط 

نهریپ نا  زا  هنهرب  ار  نیسُح  بنیز  76ندید 
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( لاقم لاح و  نابزب  اربنیز  وا  هیصوت  و  ع )  ) ترضحنا عادو  حرش  )77

( عادو ماگنه  ردارب  اب  بنیز  همّرکم  ایلع  لاح  نابز  )77

( ربصب هیصوت  ترضحنا و  عادو  77اضیا 

میئارسب هنوگنیدب  میناونیممه  ام  هک  دننادب  هکنا  يارب  هدش  هتفگ  هقیرط  رب  تایبا  نیا  لّوا  زا  تیب  78هدزای 

( نا همجرت  راوخریش و  نآ  تداهش  ماگنه  ار  مالّسلا  هیلع  ءآدهّشلا  دّیس  ینامسا  79يادن 

( ینعملا اذه  یف  اضیا  )80

نامساب رغصا  ّیلع  يولگ  نوخ  80ندیشاپ 

( راوخریش يارب  بآ  بلط  )80

( ردپ يور  رب  هراوخریش  مّسبت  )80

( راوخریش تداهش  رد  ادخ  اب  ع )  ) ءادهّشلا دّیس  تاجانم  )80

( رکشل رب  هلمح  ماگنه  مالّسلا  هیلع  ءآدهّشلا  دّیس  زجر  )81

81همجرت

( همجرت )81

( ءاروشاع رصع  نیدباعلا  نیز  زا  ءآدهّشلا  دّیس  ندرک  تدایع  )81

( ترضحنا نیدباعلا و  نیز  باوج  لاؤس و  اضیا  )82

( داهج يارب  اصع  ریشمش و  ع )  ) نیدباعلا نیز  ندرک  تساوخرد  )83

( نا همجرت  ترضحنا و  تایبا  عادو و  ماگنه  هنیکس  ءآدهّشلا و  دّیس  ترضح  هملاکم  )83

83همجرت

( زامن يارب  موقنآ  زا  ترضحنآ  نتساوخ  تلهم  )84

( نامسا رب  نا  نوخ  ندیشاپ  کنسب و  ترضحنا  ینانشیپ  ندش  هتسکش  )84

( هاگلتقب ور  هاگهمیخ  زا  بنیز  ندشنوریب  اوه و  القنا  نیمز و  رب  ع )  ) نیسح نداتفا  )84

مالّسلا هیلع  نیسحلا  حاصف  هلایع  وهلقث  هیف  يّذلا  هلحر  نیب  هنیب و  اولاحف  هباحصا  نم  ۀعامج  یف  رمش  ءآج  84و 

( همجرت )84

( ءآدعألا یل  یتمشت  طاسفلا و ال  یلایعجرا   ) مالّسلا هیلع  ءآدهّشلا  دّیس  باطخ  هاگلتقب و  يربک  بنیز  هرّدخم  ایلع  85ندما 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 221زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


( رمش اب  بنیز  هملاکم  )85

( اضی )86

( رخا مد  رد  ترضحنا  ندرک  بآ  بلط  )86

( مرح لهأب  نداد  گرم  ربخ  اههمیخب و  حانجلا  وذ  ندمآ  )86

( همجرت )86

( مرح مایخب  نایوگ  ۀمیلّظلا  ۀمیلّظلا  ناویحنآ  ندما  )87

( ینعملا اذه  یف  اضیا  )87

( یعابر )88

( هاگهمیخب هاپسنا  ندز  شتا  )88

( هفیقس لها  زا  رّکذت  هیثرم و  هقیرطب  عوضوم  نا  رد  اضیا  )88

( ینعملا اذه  یف  اضیأ  )88

( ردارب شعن  رس  رد  بنیز  لاح  نایب  رد  هیثرم  )89

( ردارب شعن  رس  بنیز  ترضح  یئارسهحون  تاملک و  )89

( اهنم )89

( اهنم 90(و 

( اهنم 90(و 

( اهنم 90(و 

( اضیا )90

( ردارب شعن  رس  بنیز  ترضح  لاحنابز  )90

س)  ) تبنیز ترضح  لاحنابز  91اضیا 

( ینزهنیس يرگهحون و  هقیرطب  لاحنابز  اضیا  )91

( ینزهنیس اضیا  )91

( ینزهنیس اضیا  )92

( ردپ شعن  رس  رب  هنیکس  لاقم  لاح و  نابز  )92
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( تسیک شعن  نیا  هک  هّمع  زا  هنیکس  شسرپ  اضیا  )92

( يربک بنیز  باوج  )93

( ردپ شعن  اب  هنیکس  يوگتفگ  )93

( اضیا )93

( هاگلتق د  ع )  ) نیدباعلا نیز  ترضح  اب  بنیز  هرّدخم  ایلع  هملاکم  )93

( همجرت )93

( راوگرزب نا  نت  رس و  هرابرد  هیثرم  )94

( ینعملا اذه  یف  اضیا  )94

( ینعملا اذه  یف  اضیا  )94

( نآ همجرت  وا و  تایبا  و  ع )  ) ءادهّشلا دّیس  ترضح  رس  اب  بنیز  ترضح  هبطاخم  )95

( تایبا همجرت  )95

( اضیا ینعملا  اذه  یف  95(و 

( ردارب رس  اب  بنیز  يوگتفگ  اضیا  )96

( ینعملا اذه  یف  اضیا  )96

( یعابر )96

( ۀفوکلاب مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  ۀبطخ  )96

( هبطخ زا  یضعب  همجرت  )97

( هبطخ زا  رگید  تمسق  همجرت  )97

( نا همجرت  مالّسلا و  هیلع  داّجس  ترضح  تایبا  )98

( همجرت )98

( دایز نبا  اب  بنیز  ترضح  هملاکم  )98

( یعابر )99

ع)  ) نیدباعلا نیز  لتقب  وا  رما  ماگنه  دایز  نبا  اب  س )  ) بنیز ترضح  رگید  هملاکم  )99

( همجرت )99
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( ماشب تیب  لها  دورو  رد  هیثرم  )99

( ینعملا اذه  یف  اضیا  )99

( قشمد رد  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  تایبا  )100

( همجرت )100

( يربک بنیز  تاملاکم  دیزی و  سلجم  زا  رّکذت  )100

( لالجلا وذ  هدوتس  نآ  نابل  رب  ندز  بوچ  ماگنه  لاکس  دب  دیزیاب  لاحنابزب  بنیز  هملاکم  )101

( وا اب  بنیز  ترضح  هملاکم  ترضحنا و  نابل  رب  دیزی  ندز  بوچ  )102

( اضیا )102

( اضیا )102

( ینعملا اذه  یف  ۀیثرم  اضیا  )102

( يزینک تساوخرد  ماگنه  لاقم  لاحنابزب و  يربک  بنیز  اب  يرغص  همطاف  هملاکم  )103

( ینعملا اذه  یف  اضیا  )103

( يزینک رما  رد  لاقم  دیزی و  اب  وا  يوگتفگ  بنیز و  ترضح  باوج  )103

( فقسیب هبارخ  رد  فرش  تیبلها  لاح  رب  هیثرم  )104

104اضیأ

( ینعملا اذه  یف  اضیا  )104

104تیب

( رسنا رانک  رد  وا  نداد  ناج  وا و  يارب  ار  ع )  ) نیسح رس  ندروا  هّیقر و  باوخ  رد  هیثرم  )104

105همجرت

( هّیقر نابز  زا  اضیا  )105

( هّیقر نابز  زا  اضیا  )105

( اضیا )106

( اضیا )106

( البرکب ناریسا  هلفاق  نتشگرب  )106
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( ماقملا اذه  یف  اضیا  )107

( ینزهنیس قیرط  رب  ماقملا  اذه  یف  اضیا  )107

( هدش هدورس  يرگهحون  ياهمد  ای  یثارم  دیلاوم و  رد  تایبا  ای  یعابر  قیرطب  هچنا  )108

( تاّیعابر )110

( یعابر )112

( یعابر )112

( یعابر )113

( یعابر )113

( تاجاحلا یضاق  اب  تاجانم  زا  هعطق  دنچ  رکذ  رد  ( ) لّوا لصف  )113

113هراشا

( ءآدهّشلا دّیس  ترضحب  لّسوت  اطخب و  ( ) بارتعا ربج و  لاطبا  نّمضتم  تاجاحلا  یضاق  اب  تاجانم  رد  یعابر  115دنچ 

( تاجاحلا یضاق  عم  تاجانملا  یف  )116

. میامنیم رکذ  ماهدرک  یسراف  مظنارنآ  همه  هک  رعشب  نآ  همجرت  اب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأب  بوسنم  ناوید  زا  تاجانم  تیب  121دنچ 

( همجرت )121

( همجرت )122

( همجرت )122

( همجرت )123

( همجرت )123

ع)  ) نیموصعم تارضح  دیلاوم  حیادم و  ربمغیپ ص و  هیدالیم  هحیدم و  رد  مّود  124لصف 

124هراشا

( مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تدالو  رد  هحیدم  )125

( تدالوب هراشا  اب  ترضحنا  بقانم  اضیا  )126

( ترضحنا لئآضف  مالّسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف  يربک  هقیّدص  تدالو  رد  )127

مالّسلا اهیلع  ءارهز  همطاف  دالیم  رد  اضیا  )127
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( اهیلع هّللا  مالس  ءارهز  همطاف  هحیدم  اضیا  )128

( مالّسلا هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  یبا  تدالو  حدم و  رد  هدیصق : )129

( البرک لیلخب  هراشا  نمحّرلا و  لیلخ  تّلخ  هجو  رد  )131

هتخرک هتفوص  رب  نعط  و  ع )  ) ۀمئألا داوج  ترضح  مهن  ماما  133دالیم 

هجرف هّللا  لّجع  رمألا  بحاص  ترضح  تدالو  رد  134عبّتسم 

( نامز عاضوا  زا  هوکش  ّجع و  رصع  ّیلوب  مّلظت  )136

( هدش هدورس  ظفاح  اب  هضراعم  لیبس  رب  هک  ناشیاب  لّصوت  ءاجتلا و  و  ع )  ) تیبلا لها  حئادم  زا  یتمسق  )137

( مالّسلا هیلع  راهطا  هّمئا  نأش  رد  )138

متفگ ع )  ) راهطا هّمئا  نأشب  زین  نم  هتفگ و  شریپ  نأشب  هک  میاهدمآ ) هاج  تمشح و  یپ  هن  رد  نیدب  ام  تسنیا : شعلطم  هک  لزغ  نیا  اب  هضراعم  )139

متفگ ع )  ) راهطا هّمئا  نأشب  زین  نم  هتفگ و  ناغم  ریپ  هرابرد  ( ) منکیمن رغاس  دهاش و  قشع  كرت  نم  تسنیا : شعلطم  هک  لزغ  نیا  اب  هضراعم  )139

متفگ راّرک  ردیح  و  ع )  ) راهطا هّمئا  نأشب  نم  هتفگ و  ناغم  ریپ  هرابردهک  تسا : ربونص  رورس و  تجاح  هچ  ارم  غاب  تسنیا : شعلطم  هک  لزغ  نیا  اب  هضراعم 

( متفگ مالّسلا  هیلع  ءادهّشلا  دّیس  ترضح  مانب  نم  هتفگ و  ( ) شریپ مانب  هک  دنکب ، اهراک  وت  زوس  هک  زوسب  الد  تسنیا : شعلطم  هک  لزغ  نیا  اب  هضراعم  )140

متفگ فرشا  فجن  و  ع )  ) نینمؤملا ریما  نأشب  نم  هتفگ و  شناغم  ریپ  تابارخ و  يارب  هک  منیبیم ) ادخ  رون  ناغم  تابارخ  رد  تسنیا : شعلطم  هک  لزغ  نیا  اب  هضراعم 

متفگ مالّسلا  هیلع  ءادهّشلا  دّیس  ترضح  مانب  زین  نم  هتفگ و  شریپ  مانب  هک  دنک ) اور  نادنر  تجاح  شورفیم  رگ  تسنیا : شعلطم  هک  لزغ  نیا  اب  هضراعم  )

متفگ ع )  ) ءادهّشلا دّیس  ترضح  مانب  زین  نم  هتفگ و  رومیت  ریما  مانب  ارهاظ  هک  لیبسلس ) تلعل  دلخ و  نوچ  تخر  يا  تسنیا : شعلطم  هک  لزغ  نیا  اب  هضراعم  )

متفگ متشه  ماما  نأشب  نم  هتفگ و  شریپ  نأشب  هک  تسود ) ترضح  ناتسا  ام و  تدارا  رس  تسنیا : شعلطم  هک  لزغ  نیا  اب  143هضراعم 

متفگ ع )  ) متشه ماما  يارب  زین  نم  هتفگ و  شریپ  يارب  وا  هک  تسین ) یهانپ  ناهج  رد  ماوت  ناتسا  زج  تسنیا : شعلطم  هک  لزغ  نیا  اب  هضراعم  )143

متفگ سوط  ناطلس  سوط و  نأشب  زین  نم  هتفگ و  شریپ  تابارخ و  نأشب  هک  منت ) رابغ  دوشیم  ناج  هرهچ  باجح  تسنیا : شعلطم  هک  لزغ  نیا  اب  هضراعم  )

متفگ ع )  ) نامز ماما  مانب  نم  هتفگ و  هاش  يارب  هک  ار ) اعد  نیا  دناسر  هک  هشنا  نامزالمب  تسنیا : شعلطم  هک  لزغ  نیا  اب  هضراعم  )144

متفگ ع )  ) نامز ماما  مانب  زین  نم  هتفگ و  ریپ  مانب  ظفاح  هک  ثایغلا ) نامرد  تسین  ار  ام  درد  تسنیا : شعلطم  هک  لزغ  نیا  اب  هضراعم  )144

( متفگ رظن  زا  بئاغ  ماما  هرابرد  زین  نم  هتفگ و  هدرک  رفس  هاش  هرابرد  وا  هک  ( ) یئاهنت مغ  زا  داد  نابوخ  هشداپ  يا  تسنیا : شعلطم  هک  لزغ  نیا  اب  هضراعم  )

( متفگ ع )  ) نامز ماما  هب  متدارا  صالخا و  رد  زین  نم  هتفگ و  ناغم  ریپ  هب  شصالخا  تدارا و   ) ماقم رد  هک  دوب ) دهاوخ  ناشن  مان و  یم  هناخیم و  ات ز  تسنیا : شعلطم  هک  لزغ  نیا  اب  هضراعم  )

تاّیدنپ ظعاوم و  رد  مّوس  لصف  )146

146هراشا
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( یعابر )150

« ّیعابر »162

( هّقح تسایر  تسایر و  رد  )162

( میوریم راّطع  یئانس و  یپ  زا  ام  تسیولوم : تیب  لباقم  رد  تایبا  نیا  )163

( خلا دش  ناهن  درب و  لد  دمارب  راّیع  تب  نآ  لکشب  زور  ره  هدش  هدورس  يولوم  لزغ  نیا  باوج  رد  تایبا  نیا  )163

168همجرت

میاههدورس هنیمز  نیا  رد  هچرگاماهدورس  راگزور  يافج  روجزا و  مالّسلا  هیلع  نامز  ماماب  هوکش  مّلظت و  رد  هکیراعشا  رد  مراهچ » لصف  »170

170هراشا

هوکش مّلظت و  رد  172اضیا 

نیعمجا مهیلع  هّللا  مالس  نیموصعم  یثارم  دیلاوم و  حیادم و  زا  تاّیبرع  رد  مجنپ  187لصف 

مالّسلا هیلع  مهتیالو  یف  ةدیصق  نم  ۀبختنم  187تایبا 

( هدیصق نم  ۀبختنم  تایبا  اضیا  )187

ةدیصق نم  ۀبختنم  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبّنلا  دالیم  یف  187تایبا 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأل  188ۀحیدم 

( ۀلیوط ةدیصق  نم  ۀبختنم  مالّسلا  هیلع  هیف  اضیا  )188

( اضیا مالّسلا  هیلع  هیف  189(و 

( مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  دالیم  یف  ةدیصق  نم  )190

( هترایز هربق ع و  لضف  یف  )190

( ةدیصق نم  ۀبختنم  اهئاثر  اهحدم و  مالّسلا و  اهیلع  ءارهّزلا  ۀمطاف  دالیم  یف  )191

( مالّسلا اهیلع  ءارهّزلا  حدم  یف  ۀلیوط  ةدیصق  نم  ۀبختنم  تایبا  )191

ۀّبّیطلا ۀسمخلا  ءاثر  یف  ةدیصق  نم  192ۀبختنم 

(( ع  ) ۀّمئألا ءاثر  یف  ةدیصق  نم  192(و 

( مالّسلا هیلع  نیسحلا  ءاثر  یف  هتبختنم  تایبا  )193

( مالّسلا هیلع  نیسحال  دالیم  یف  ةدیصق  نم  ۀبختنم  تایبا  )193
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( تایبا کلذ  نمف  ع )  ) هبئاصم یف  )194

( اضیا کلذ  نم  194(و 

( ةدیصق نم  ۀبختنم  اضیا  کلذ  نم  194(و 

( ۀیثرم نم  تایبا  اضیا  کلذ  نم  195(و 

(( ع  ) ءاثر یف  ةدیصق  نم  ۀبختنم  تایبا  اضیا  )195

( ۀبختنم تایبا  اضیا  )196

ةدیصق نم  ۀبختنم  196اضیا 

( تایبأ نم  ۀبختنم  ع )  ) هئاثر یف  اضیا  )196

( مالّسلا هیلع  هئاثر  یف  اضیا  )197

( مالّسلا هیلع  هئاثر  یف  اضیا  )197

( مالّسلا هیلع  هئاثر  یف  اضیا  )198

( مالسألا یف  مالّسلا  هیلع  هتضهن  راثا  یف  ۀثالث  تایبا  )199

( اهیبا شعن  یلع  ۀنیکس  ۀحون  )199

( تایبا نم  اجرختسم  ع )  ) هئاثر )199

( هیلع هّللا  تاولص  اضیا  هئاثر  یف  )199

( مالّسلا هیلع  هئاثر  یف  اضیا  )200

( هیلع هّللا  تاولص  اضیا  هئاثر  یف  )200

( تایبا نم  ةذوخأم  )201

( الاقم وا  الاح  ع )  ) هناسل نع  ۀثلث  تایبا  )201

( ةدیصق نم  ةذوخأم  )201

( ةدیصق نم  اضیا  )201

( ۀلیوط ةدیصق  نم  ةذوخأم  )201

( ةدیصق نم  اضیا  )202

( ءاثّرلا یف  ةدیصق  نم  202(و 
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( اضیا ةدیصق  نم  202(و 

( مالّسلا هیلع  ساّبعلا  هاخا  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  ءاثر  اهیف  رکذی  ةدیصق  نم  )202

( اضیا ةدیصق  نم  202(و 

( تایبا نم  ۀجرختسم  )203

( ةدیصق نم  هجرختسم  )203

( ةدیصق نم  203(و 

( وا زا  ترضحنا  باوج  درک و  لاؤس  ع )  ) ءآدهّشلا دّیس  ترضح  زا  هک  یبارعا  تایبا  نیمضت  )203

( باوجلا )204

( ةدیصق نم  ۀبختنم  ع )  ) رفعج نب  یسوم  یف  )204

( ةدیصق نم  ۀبختنم  اضّرلا  یف  )205

( دانعلا لها  نم  هیرکنم  عیرقت  مالّسلا و  هیلع  داوجلا  مامألا  دالیم  یف  ةدیصق  )205

( هیلا مّلظّتلا  مالّسلا و  هیلع  رمألا  بحاص  یف  ۀلیوط  ةدیصق  نم  )207

( هدش هدورس  ع )  ) اضر ترضح  ترایز  صوصخ  رد  هکیراعشا  رد  ۀمتاخ  )208

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  218هرابرد 
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تما لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

باتک تاصخشم 

.1355 داوجدمحم ،1291 -  یناسارخ ، هسانشرس : 
. یناسارخ داوج  فیلأت  تما / لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1335( يوفطصم ،  ) يرهمجرذوب نارهت : رشن :  تاصخشم 
ص. [ 119  : ] يرهاظ تاصخشم 

رعش 61ق --  البرک ، هعقاو  عوضوم : 
رعش اروشاع --  عوضوم : 

نرق 14 یبهذم --  رعش  عوضوم : 
PIR8040/ر234د9 1335 هرگنک :  يدنب  هدر 

1/620831 اف 8 ییوید :  يدنب  هدر 
2790620 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

مّود عبط  رد  فّلؤم  راتفگشیپ 

کلاسم و بابرا  ّدر  تاّیبدا و  فراعم و  لاجر و  ثیدـح و  ریـسفت و  لوصا و  هقف و  زا  هفلتخم  نونف  رد  ریقح  نیا  تافیلأت  هکنیا  اـب  فلا 
تّما و لیتق  یثارم  رد  تمحر ) هنّیب   ) انامه مدومن  نآ  رشن  عبطب و  مادقا  هک  ار  یباتک  نیلّوا  تسا ، رایـسب  ارثن  امظن و  کلذ  ریغ  تالاقم و 
لیمج و رجا  هضافتسا  ینعی  تسا  يرادربهرهب  راثآ  ياقب  تمدخ و  ره  زا  یلصا  دوصقم  هک  دوب  رظن  نیا  زا  نیا  و  دوب . تمصع  تیب  لها 
هک اریز  دـشاب  رتکیدزن  مه  لوبقب  دـیاش  هکلب  تسا  رتلوصحلا  لهـس  رتشیب و  تمدـخ  نیا  رد  روظنم ، نیا  ریقح  نیا  رظنب  لـیلج و  يازج 

دنکـشیم و ار  اـهلد  بلقنم و  ار  بولق  دوـشیم  هدرب  راـکب  لـفحم  سلجم و  ره  رد  دـنربیم و  هرهب  وا  زا  ماـع  ّصاـخ و  تسا  هعفنملا  ّماـع 
تایقاب هدافتسا و  هرهب و  نیرتهب  هدافتسا  هرهب و  نیا  هّتبلا  تسین و  يراج  کشا  هتسکش و  لد  زا  رتهب  زیچ  چیه  دنکیم و  يراج  ار  اهکـشا 
تمدـخ نیدـب  ّلقاال  دـشابن  لوبق  دروم  هتـساوخن  يادـخ  اـی  موشن  مرگید  تامدـخ  رگید و  بتک  رـشنب  قفوم  رگا  زین  و  تسا . تاـحلاص 

مشاب و تمـصع  نادناخ  و  ع )  ) ءآدهّـشلا دّیـس  ترـضح  نایارـسهحون  ناناوخهضور و  نایوگهیثرم و  نیرکاذ و  زا  یکی  هک  مشاب  رختفم 
. دنراد بوسحم  منایارسهحون  ناناوخ و  هیثرم  فیدر  رد  دنرادن  بوسحم  میاهقف  ءآملع و  فیدر  رد  رگا 

وت مانب  میوگ  هیثرم  هکنیمه  ملضفوت  مالاغ  مشاب  هک  تسا  سب  نیمه  مرخف 
رایـسب نآ  بلاط  بایمک و  لوا  عبط  ياههخـسن  نوچ  وت  ماقم  نودرگهحون  يادف  ناجیاناوخهحون  دـنیوگ  هک  تسا  سب  فرـش  مه  نیا 

نوچ و  مدوزفا . زین  نآ  راعـشا  رب  هدومن و  حیحـصت  دوب  رایـسب  هک  ار  لّوا  عبط  ياهطلغ  عبط  نیا  رد  مادقا و  نآ  رـشن  عبطب و  رگید  راب  دش 
رظن رد  ار  مومع  هدافتـسا  هبنج  دوخ  راعـشا  رد  ادـنهل  ناگدـنناوخ  اب  تسا  باوث  رد  تکرـش  دـش  هتفگ  هکناـنچ  ریقح  نیا  یلـصا  ضرغ 

ناوخهضور و ظعاو و  زا  فنـص  ره  ات  ماهدورـس  ینزهنیـس  يرگهحون و  ياـهمد  هحون و  هیثرم و  زا  یـسراف  مه  یبرع و  مه  ینعی  هتفرگ 
دصاقم رد  شراعشا  زا  نارگهحون 

. دشاب ياهدافتسا  هرهب و  همه  زا  ار  ریقح  دنرب و  راکب  دوخ  ب 

نیضرغم ههبش  سیبلت و  عفر  بّجعت و 
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تفلاخم نوچ  ناتریس  یخیش  ناکلسم و  یفوص  کلذ  عم  تمحر ) هنّیب   ) ینعی دوب  رعش  ناوید  مداد  رشن  دوخ  زا  هک  یباتک  نیلّوا  هکنیا  اب 
تبسن و هنوگ  رهب  هدنب  نیا  ریقحت  فیعضت و  يارب  دنزجاع  یلالدتـسا  یملع و  هعفادم  زا  دننیبیم و  ناشیا  اب  ار  ریقح  نیا  دیدش  هزرابم  و 

نیا و  تسا . ناگرزب  ( 3  ) نمشد ونافرع  اب  ( 2  ) فلاخم وبدا  و  ( 1  ) رعش ّدض  رب  نالف )  ) دنیوگیم هکنیا  هلمج  زا  دنوشیم  ّثبشتم  تمهت 
راعـشا هفلتخم  تاـعوضوم  رد  ریقح  لّوا : اـّما  تسین . يراـک  ههبـش - سیبلت و  زج  تسا و  ضرم  ضرغ و  زا  یـشان  هک  تمهت  زج  هس  ره 

ملع رد  هموظنم  و  تیب ، رازه  ود  لوصا  ملع  رد  ياهموظنم  هلمجنا  زا  دشاب  هدایز  ای  تیب  تیب  رازهیس  رب  غلاب  عومجم  دیاش  هک  مراد  رایسب 
ّدر و تیب و  رازه  ود  زا  شیب  يرتسبـش  ناوید  اب  هضراعم  و  تیب ، رازه  راـهچ  ( 4  ) ریما ترضح  ناوید  حرـش  تیب و  دصتفه  بیرق  لاجر 

دوشیم هنوگچ  فصونیا  اب  نیفلاخم . رب  ّدر  ظعاوم و  یثارم و  حئادم و  زا  رگید  هفلتخم  تاعوضوم  رد  کلذ  ریغ  ظفاح و  ناوید  هضراعم 
رد همهنیا  تسبدا  رعش و  ّدض  هکیسک  ای  دنراد ، نیا  زا  شیب  دنتسه  بدا  رعـشب و  فورعم  هکیناسک  ایآ  درک  یفّرعم  بدا  رعـش و  ّدض  ارم 

ریقح هّیرـشن  نیلّوا  هک  هّیرـشن  نیمه  ایآ  دنتـسین  نم  راعـشا  نیا  رب  علّطم  ناگدنیوگ  متفرگ  دسیونیم ، باتک  تاّیبدا  رد  ای  دـشوکیم ، رعش 
صاخـشا نداد  بیرف  شدـصق  دراد  ضرم  هکنا  یلو  تسیفاک  یلب  متـسین  بدا  رعـش و  ّدـض  رب  نم  هک  تسین  یفاک  تمحر ) هنّیب   ) تسا

اهنت دـشاب و  هتـشادن  رعـشب  مامتها  همهنیا  الّوا  تسنیا : میوگیم  نم  هچنآ  یلو  متـسین  رعـش  اب  فلاخم  نم  ردارب  ناج  يرآ  تسا  عالّطایب 
يرشب لامک  ار  وا  هک  تسین  یلضف  نانچ  دشاب  رگا  تسین و  لضف  یناوخرعش  ینادرعش و  یئوگرعـش و  دهدن  رارق  دوخ  رخف  هیام  ار  رعش 

لوسر و ادخ و  دشاب  هنادنـسپادخ  هک  دـیناوخب  دـیئوگب و  اریرعـش  نآ  دـیناوخیم  ای  دـیئوگیم  رعـش  رگا  ایناث  درک و  ضرف  دوشب  یناسنا  و 
ناشیا ياهرعش  دینکن  هفّوصتم  زا  دیلقت  دیمانب  ینافرع  شمسا  دیئوگن و  رعـش  هنایفوص  دنـسپ و  هب  دیناوخیم  دیئوگیم و  وا  يارب  هک  یماما 

تقو دوخ و  تقو  دینک  ناشیا  رازاب  جیورت  هک  دیناوخم  ار 
ار دوخ  ةرخالاب  هتیعر ) نع  لوئـسم  مکّلک  عاز و  مکّلک   ) تسا هفّوصتم  برـشم  قاذم و  رب  هک  حیحـص  ریغ  ياهرعـشب  دیریگن  ار  مدرم  ج 

. دش دهاوخ  لاوئس  امش  زا  هک  دینک  باوج  هدامآ 
ره تسا  ماکحا  دننام  نافرع  حیضوت : منادیمن  نافرع  دیاهدیمان  نافرع  امش  هک  ارنیا  نکیل  متسین  نافرع  اب  فلاخم  زگره  نم  نافرع : اّما  و 

نایئاهب و یّتح  مه  ریغ  نایتشتدرز و  نایحیـسم و  نایدوهی و  تسیماکحا  تسین و  افرع  یمالـسا  ریغ  هچ  یمالـسا و  قرف  زا  هچ  ار  ياهقرف 
قیرط و ناشماکحا  نافرع و  رد  ار  کیره  یماکحا و  تسین و  اـفرع  ار  همه  اـهیباّهو  یّتح  مه  ریغ  یلبنح و  یعفاـش و  یفنح و  یکلاـم و 

مالسا قیرط  زا  مالـسا و  زا  هکنیا  رگم  میرامـشیمن  مکح  ار  مکح  ره  مینادیمن و  نافرع  ار  نافرع  ره  میناملـسم  ام  نوچ  تسا و  یکلـسم 
مالـسا ماکحا  مالـسا و  نافرع  ارنآ  هچرگا  مینادیمن  هعیـش  مکح  اریمکح  ره  هعیـش و  نافرع  ارنافرع  ره  میتسه  هعیـش  ام  نوچ  زین  دـشاب و 
هفـسالف هّیفوص و  نافرع  دنمانیم  نافرع  زورما  يارعـش  هک  ار  هچنآ  دشاب  تیبلا ؟؟؟ لها  قیرط  زا  تیبلا و  لها  قاذم  رب  هکنیا  رگم  دـنمانب 

هعبرا بهاذم  هّیهقف و  ماکحا  هکنانچمه  تسا و  مارح  نآ  زا  ندرک  يوریپ  هکلب  درادن  یـشزرا  ام  رظن  رد  سپ  تیبلا  لها  نافرع  هن  تسا 
. تسا مکح  نامهب  موکحم  زین  نانآ  ریغ  ای  نانآ  فراعم  نینچمه  تسین  عبّتم  درادن و  شزرا  هعیش  رظن  رد  نآ  ریغ  ای  ّتنس  لها 

یگرزب تاّیبدأب و  ام  دنتسه  بدا  ناگرزب  هک  تسنآ  دوصقم  رگا  دیرامگیم  ناگرزب  امـش  هک  ار  اهنآ  تسنافرع  دننام  زین  نآ  ناگرزب  اّما 
لضف و یگرزب  یگرزب  نیا  یلو  میراد  فارتعا  بدا  رد  ّتنـس  لها  ياملع  زا  يرایـسب  یگرزب  هب  هکنانچ  میراد  فارتعا  بدا  رد  ناـشیا 

هنوگ نیا  رکنم  زگره  ام  دوخ  ّنف  رد  تسا  ّبط  رتکد  نالف  ای  قرب  عرتخم  نالف  یگرزبب  فارتعا  دـننام  فارتعا  نیا  تسین  ماقم  لاـمک و 
. متسین دوخ  ياهنف  رد  صاخشا  يارب  یگرزب 

مینادـیمن و نید  ناگرزب  ار  هفّوصتم  هفـسالف و  ام  ریخ  ریخ  دـنلوسر  ادـخ و  دزن  ناگرزب  نید و  ناگرزب  ناـشیا  هک  تسنآ  دوصقم  رگا  و 
ام رظن  رد  نید  ناگرزب  تسین  ناگرزب  نعط  ناشیا  رب  نعط  سپ  میرمـشیمن  نید  دـئاقع  ارناـشیا  دـئاقع  نید و  فراـعم  ارناـشیا  فراـعم 

دیفم و خیش  لاثما 
ءاهقف و زا  ناشیا  لاثما  یسلجم و  هماّلع  یلیبدرا و  یّلح و  هماّلع  قّقحم و  یسوط و  خیش  یضترم و  دّیس  ینیلک و  خیـش  قودص و  خیـش  د 
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یمور و ياّلم  لاثما  اّما  مینکیم و  ریدـقت  تیاهنیب  ناشیا  تامدـخ  زا  میربیم و  یگرزب  تمظع و  اب  ارناشیا  مان  هراومه  ام  تسا و  نیثّدـحم 
هفسلف ناگرزب  هک  ناشیا  لاثما  يدعس و  ظفاح و  هّللا و  ۀمعن  رهاط و  اباب  يدرورهـس و  یلع و  وب  يرتسبـش و  يراصنا و  هّللا  دبع  یلازغ و 
ۀعدبلا  ) باتکب دیشاب  هتشاد  لماک  قیقحت  هرابنیارد  دیهاوخیم  رگا  میرامشیم  ناشگرزب  هن  ارناشیا و  مینادیم  فراع  هن  دنفّوصت ، نافرع  و 

. دینک هعجارم  ریقح  نیا  هلآ ) ربکا  ناوضر  وفّرحتلا  و 
یلع هّللا  ۀـنعل  نیرهاّـطلا و  هلا  دّـمحم و  یلع  مالّـسلا  ةولّـصلا و  نیملاـعلا و  ّبر  هّلل  دـمحلا  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب  ریوصت 1  شیاـمن  ذ 

ضرا لیتق  ءالبلا  میظعب  یلتبملا  تابرکلا  ریـسا  تاربعلا و  لیتق  یلع  تابّیّطلا  تایکاّزلا  تاّیّحتلا  ةولّـصلا و  مالّـسلا و  ّمث  نیعمجا  مهئادـعا 
نامّظلا نینح  دحا و  ردبب و  بولطملا  نیدیرولا و  مدـب  بوضخملا  ءاقّللا  موی  یلا  ءایلوألا  بولق  یف  ءالبلا  برکلا و  ثروا  يذـّلا  ءالبرک 

ینب کلاذ و  ساسا  سّـسا  نم  هملظ و  هلتق و  نم  هّللا  نعل  مّلـس و  هیلع  نیـسحلا  هّللا  دبع  یبا  ءایقـشألا  حیبذ  ءایعدألا و  لیتق  نیرهّنلا  يدل 
عورقملا رغّثلا  بیّرتلا و  ّدخلا  بیضخلا و  بیّشلا  بیلّسلا و  ندبلا  کلذل  هّللا  دبع  ابا  ای  هافهلا  هب و  یـضرف  کلذب  عمـس  نم  هناینب و  یهلع 

تاعّطقملا و ءاضعألا  تایراعلا و  داسجألا  تاـبخاّشلا و  موسجلا  تاجّرـضملا و  بویجلا  تالباّذـلا و  هافّـشلا  کـلتل  هاـنزحا  بیـضقلاب و 
میرحلا کلتل  هافـسا  تابولـسملا و  فحالملا  تابوهنملا و  لاومـألا  تاـقّرحملا و  ءاـبخلا  کـلتل  هاـبرکا  ةاـنقلا و  یلع  تـالاشملا  سؤّرلا 
مههوجو حـفلت  تاّبطملا  باتقا  قوف  تالومحملا  کلتل  هاّمغا  دویقلاب و  تاهّمألا  تاخراّصلا و  ماـتیألا  تازراـبلا و  ةوسّنلا  تاـکوتهملا و 

. قاّسفلا ةاصعلل  لیولاف  قاوسألا  یف  مهب  فاطی  قانعألا  یلا  ۀلولغم  مهیدیا  تاولفلا  يراربلا و  یلا  نوقاسی  تارجاهلا  ّرح 
میامیپیم ار  یلامک  حّجرت  ّنس  هدومن و  زواجت  یعیبط  لادتعا  ّنس  زا  هک  نونکا  دعب  و 

2 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
ترـضحنآ یثارم  رد  اـت  دـیدرگ  تمیزع  خوسر  دـّیؤم  مه  توف  فوخ  هدرمـش و  تمینغ  ار  تصرف  هک  تشاد  نآ  رب  ارم  ینیـسح  روـش 

. مراذگ راگدایب  دوخ  عبط  رثا  زا  یتایبا  زین  یسراف  نابزب  ماهتفگ  یبرع  نابزب  هچنانچ 
هدومرف هک  مشاب  هدومن  یلاعت  هناحبـس و  ّقح  رما  لاثتما  وأب  هک  دوش  هلیـسو  ارم  تلیـضف  نیا  دـیاش  دـشاب  یتلیـضف  تمدـخنیدب  ارم  مه  ات 

موی ال دوش - عفان  ارم  هلیـسو  نیا  هک  دـیما  نوحلفت - مکّلعل  هلیبس  یف  اودـهاج  ۀلیـسولا و  هیلا  اوغتبا  هّللا و  اوّقتا  اونما  نیذـّلا  اهّیا  ای  تسا -
میلس بلقب  هّللا  یتا  نم  ّالا  نونب  لام و ال  عفنی 

ّالا ارجا  هیلع  مکلئـسا  ـال  لـق  هدومرف - ّقح  هک  تراـهط  تمـصع و  نادـناخب  تبـسن  ار  دوخ  تّدوم  صـالخا  بتارم  بتارم  نیدـب  مه  و 
. مزاس رارقا  قیدصت و  نیرق  زین  رهاظب  ار  نطاب  يافص  قدص  راکشآ و  ادیوه و  راتس  افخ و  ماقم  زا  یبرقلا - یف  ةّدوملا 

هدـینادرگ ۀـّنجلا ) یف  تیب  تیب  ّلـکل   ) لومـشم تبث و  تیب ؟؟؟ لـها  ناـیوگهیثرم  رتفد  رد  ار  دوخ  ماـن  نیرکاذ و  هرمز  رد  ار  دوخ  مه  و 
. مشاب

حدق ضارتعا و  ماگنه  رد  ات  دشاب  هدش  تجاجلیب  تاوذ  زا  تجاح  رذع و  عفر  تجامـسیب و  صاخـشا  زا  تّجح  عطق  يّدـحب  ات  مه  و 
ةروع و انتویب  ّنا  دنیوگن - ات  و  نیقداّصلا - نم  تنک  نا  ۀیاب  تأف  دنیوگن - تسا  بهذـم  لها  ریغ  زا  ای  بدا  ماقم  زا  جراخ  هکیراعـشا  رب 

رایـسب نآرق  رد  هک  ههّجوم  ریغ  راذـعا  نیا  لاثما  و  اهتیبتجا - ول ال  اولاق  ۀـیاب  مهتات  مل  اذا  و  دـنتفگ - هچنانچ  دـنیوگن  ات  و  ةروعب - یه  اـم 
. هدرک تیاکح  لقن و  صاخشا  زا  هک  تسا 

الاب تسا  تاّیهاکف  وزج  هک  نیّدلا  رصن  اّلم  رخ  ندوب  هایس  ای  نامسیر  رب  ندرک  نهپ  نزرا  هّیضق  زا  هک  هدرک  ادیپ  هعـسوت  ّدحب  رذع  هنماد 
دیامرفیم تیاکح  ادخ  هکیّدحب  ات  هدز 

3 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
نم لجر  یلع  نارقلا  اذـه  لّزن  ول ال  دـنتفگ - و  ةدـحاو - ۀـلمج  نارقلا  هیلع  لزنا  ول ال  دـنتفگ - دنتـشادن  رگید  رذـع  نوچ  نآرق  هراـبرد 

. میظع نیتیرقلا 
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وری نا  و  هدومرف - هچنانچ  دشخبن  هدـیاف  تّجح  چـیه  تروص  نیا  رد  هچ  دـشاب  تجاح  عفر  رب  هن  تجاجل  رب  رذـع  يانبم  رگا  هّللاب  ذوعن 
- الیبس هوذّختی  ّیغلا  لیبس  اوری  نا  الیبس و  هوذّختی  دشّرلا ال  لیبس  اوری  نا  اهب و  اونمؤی  ۀیا ال  ّلکا 

هکلب تسا  جاجل  دانع و  يور  زا  هکلب  جایتحا  يور  زا  هن  ناـنآ  جاـجتحا  یتسارب  هک  دوشیم  هدـید  یـضعب  رد  هچنآ  زا  هّللاـب  ذوعن  مه  زاـب 
ام كرتن  نا  كرمات  کتولصا  هّیـضق - تسا و  کلوق - نع  انتهلا  یکراتب  نحن  ام  و  هّیـضق - تسا و  ۀهلا - مهل  امک  اهلا  انل  لعجا  هّیـضق -

تسا انؤابا - دبعی 
سفنألا يوهت  ام  ّنّظلا و  ّالا  نوعّبتی  نا  تسا - هدش  رگید  هتسد  نآ  تلالض  يوریپ  تلاهج و  تیوقت  ثعاب  رتشیب  هتسد  نیا  ّتیّدج 

یعاد و هچ  هک  اریز  تسین  جاجتحا  مّوقم  رذـع و  تبثم  جایتحا  هنوگنیا  هک  دـناد  يروعـش  يذ  ره  تسین  جاجل  رب  انب  رگا  تاهیه  تاهیه 
ره زا  یئاوران  ره  ندناوخ  نتفگب و  دسرب  ات  تسه  يو  ندناوخ  رعش و  نتفگ  رب  عرـش  زا  یمازلا  هچ  ترورـض و  هچ  همزلم و  تجاح  هچ 

ینامب شاهیفاق  رد  هک  یئوگب  رعش  ارچ  دنیوگ  هدش  لثملا  برض  هک  تسا  حضاو  يّدحب  بلطم  هکلب  یئاپ  ورسیب  ره  ای  یئاورپیب 
رگید رعش  ندوبن  ای  دوشیمن  رذع  رعشب  ربنم  جایتحا  فرـص  تسین  رعـش  ره  نتفگ  رعـش و  ره  ندناوخ  يارب  زا  یعرـش  زّوجم  نم  زیزع  يا 

. دوشیمن دوش  وا  جیورت  ثعاب  هک  لهاان  رعش  ای  ّقحان  رعش  ندناوخ  زّوجم  لها ، زا  رگید  رعش  ای  رتهب 
رگا افرع و  هن  اعرـش و  هن  القع و  هن  درادـن  رعـش  اب  مه  همزالم  تسین و  رعـشب  فوقوم  ندـناوخهضور  یعرـش و  ربنم  هکنآ  يارب  لّوا  اـّما 

دش میدرک و  ام  تفگ  میهاوخ  ام  دوشیمن  رعش  نودب  هک  دیوگب  یسک 
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طرـشب تسا  بوخ  تنیز  تفگ  میهاوخ  تروصنیا  رد  تسا  رعـش  هب  فوقومربنم  هکنآ  هن  ربنمب  يارب  تسا  یتنیز  رعـش  هکنآ  تیاهن  یلب 
الط و رتشگنا  سابل و  تروص و  رـس و  ياهـشیارآ  یـضعب  زا  ار  مدرم  دـننکیم  یهن  نیرکاذ  هکتـسا  اـجنیا  زا  و  دـشاب . حاـبم  تنیزب  هکنآ 

کسمتسم دنتسم و  هکنآ  اب  یتاغیلبت  ياهسکع  یضعب  زا  ار  هعتما  روما و  یـضعب  زا  ار  اهتئیه  لفاحم و  اهـشیارآ و  یـضعب  زا  ار  دجاسم 
یهن دشاب و  عرـش  روتـسدب  دیاب  تنیز  هک  تسنآ  اهنآ  عفد  رد  نیرکاذ  دنتـسم  و  دروم . رب  تسا  تنیز  یّلک  قیبطت  روما  نیا  هّیّلک  رد  همه 

ات دیئامرف  تیاعر  زین  رثن  هب  هکلب  راعـشا  هب  دوخ  ربنم  نییزت  رد  مه  امـش  دیئوگیم  نارگیدب  ار  هچنآ  هک  میئوگیم  مه  ام  دـشاب  هدـشن  وا  زا 
و دینیبیمن . دوخ  مشچ  رد  ارینزوس  دینیبیم و  نارگید  مشچ  رد  ار  هنشوپدب  ناگدنب  يا  دومرف  نیّیراوحب  میرم  نب  یسیع  هک  دشابن  نانچ 

یموزل شلصا  هک  اریز  تسین  حیحصان  ندناوخ  بجوم  زاب  حیحص  رعش  ندوبن  دوشن  تفای  رگید  رعش  هکنیا  ضرف  رب  هکنآ  يارب  مّود  اّما 
يامنیـس هک  تسنآ  يارب  تسا  روجف  عاونأـب  هتـسارآ  هک  موریم  نـالف  يامنیـسب  هک  نم  دـیوگب  یـسک  هک  تسنآ  لـثم  نیا  لـثم  درادـن ،

. موریم قحان  لها  يامنیسب  هک  تسین  ّقح  لها  يامنیس  ای  دناهتخاسن  امنیس  ءآملع  هکنآ  ای  تسین  رتهب  يرگید 
انب يورن  اجنادـب  امـش  هک  دـنزاسب  امنیـس  ات  هدرمـشن  تاّیرورـض  وزج  هتـسنادن و  ّقح  ار  امنیـس  قح  لها  ءآملع و  هک  تسا  نیا  وا  باوج 

 . دننکن زارد  بناجا  دزن  تجح  تسد  مدرم  ات  دنیامن  هّیهت  ارنانآ  سفن  ساوه  يدوزب  ءآملع  دننک  اوه  مدرم  ار  هچره  هک  تسین 
نآ رکف  دیاب  تاّیبذک . تاّیلزغ و  تاّیلهج و  تاّیلعج و  تایوهل و  تاّیوغل و  ياهرعـش  يارب  ادـخ  دزن  دوشیمن  رذـع  اهنیا  زیزع  ردارب  يا 

. میشاب هتشاد  یهّجوم  رذع  دخ  دوخ و  نیب  هک  درک 
. تسین ههبـش  زا  یلاخ  زاب  تّحـص  تروص  رد  دنجراخ  ام  هقیرط  کلـسم و  زا  هکیناسک  ینعی  نالهان  راعـشا  ندناوخ  هک  تسناد  دـیاب  و 

ام دنپ  تهج  زا  ای  الّثمت  ار  اهنآ  حیحص  ندناوخ  زاوج  هک  اریز 
______________________________

ریغ زا  هحابمسانجا  دیرخب  دـینزب  لثم  شاهعورـشم  يارب  امـش  دوشیم  قیبطت  هعّورـشم  ریغ  راعـشا  رب  طقف  تسا  لاثم  باب  زا  لثم  نیا  ( 1)
. لها
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هدـناوخ یلفحم  سلجم و  ره  رد  هک  ترثک  نیأـب  هن  دـشابن . اـهنآ  جـیورت  مزلتـسم  هک  تسا  قاّـفتا  ضرفب  فوقوم  رگید  حیحـص  تیاـغ 
ترضح شیامرف  لومـشم  تروصنیا  رد  هچ  تسا . اهنآ  زا  سابتقا  اهنآ و  رکذ  اج  همه  رد  تسا و  اهنآ  ياهباتک  زا  رپ  اهلزنم  هکلب  دوشیم 

دومرف هک  دوب  دهاوخ  مالّسلا  هیلع  قداص 
وا یـصاعملا  هوجو  عیمج  یف  كرّـشلا  رفکلا و  هب  يوقی  وا  ّلج  ّزع و  هّللا  ریغل  هب  بّرقتی  اّمم  هنع  ّیهنم  ّلک  هبّوهلم و  عیبم  ّلک  کلذـک  و 
هیف ةرورّـضلا  وعدـق  لاح  یف  ّالا  هیف  ّبلقّتلا  عیمج  هتیراع و  هتبه و  هکلم و  هکاسما و  هئارـش و  هعیب و  مّرحم  مارح  وهف  ّقحلا  هب  نهوی  باـب 

- کلذ یلا 
عرش مداخب  ار  دوخ  میاهدراذگ و  مالّسلا  هیلع  ءآدهّشلا  دّیس  ترـضح  رکاذ  ار  دوخ  مان  میاهدیـشک و  تمحز  رمع  کی  زا  سپ  هک  هآ  هآ 
لها جـیورت  شاهمه  هک  تفای  میهاوخ  دـنهد  ام  تسدـب  ار  ام  ياهربنم  رتفد  روارگ  مینک و  زاب  مشچ  نوچ  میاهدومن  یفّرعم  نید  جّورم  و 

. هدوب لطاب 
. یتحیصن تلبق  نا  کتحصن  دقل  و  عارصم :

هفیچ و رصتخم  عمطب  دوخ و  رازاب  جاور  يارب  دنـشکیمن و  دوخ  دساف  مارم  زا  تسد  تلاذر  زا  ای  تلاهج و  زا  ای  ياهّدع  هک  سوسفا  یلو 
. دنهدیم همادا  دوخ  دساف  لمع  رب  نانچمه  ایند  ماطح 

امف ةرفغملاب  باذـعلا  يدـهلاب و  ةالّـضلا  اورتشا  نیذـّلا  کئلواةرخألاب  اینّدـلا  ةویحلا  اورتشا  نیذـّلا  کـئلوا  ـالیلق  اـنمث  هّللا  تاـیأب  اورتشا 
- راّنلا یلع  مهربصا 

تباـب رد  سپ  تسا  ضرم  زا  یـشان  هن  ضرغ و  رب  ینبم  هن  یناوخرعـش  یئوکرعـش و  باـب  رگا  ینعی  تسا  نینچ  هن  تسا و  نیا  هـنرگا  و 
تفگ دیهاوخ  هچ  اهرثن 

هحیحـص و خیراوت  تایاور و  رابخا و  ندناوخ  رب  ار  ربنم  لها  دـناهدومن  هیـصوت  ردـقچ  فالخا  فالـسا و  زا  ءآملع  ياهباتکب  دـینک  رظن 
حیحـصت رد  دناهدیـشک  اهتمحز  نیعمجا  مهیلع  هّللا  ناوضر  مالعا  ءآملع  نیثّدـحم و  هچنآ  هوالعب  و  و . و . تالوعجم و . اـهغورد و  كرت 

فیلأت رابخا و 
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نانز ضارتعا  دروم  هتـشذگ  نادرم  زا  یّتح  هدروآ  راب  تحاضف  هک  هدش  عیاش  ریثک و  ربانم  رد  تالوعجم  غورد و  يردقب  کلذ  عم  راثآ 
. درادن ریگولج  چیه  هدش و  عقاو  زین 

یبلاطم ماهدش  رضاح  هک  تقو  ره  قاّفتا ، یمک  نیا  همه  اب  مشاب  رضاج  هضور  سلاجم  رد  هک  دتفایم  قاّفتا  مک  رایسب  رایـسب  هکنآ  اب  نم 
لقن یباتک  هچ  زا  ار  اهنیا  هک  مّریحتم  دوشیمن  هدید  يراّطع  چیه  یطوق  رد  هک  رثن  هچ  رعش و  هچ  تبیصم  هضور و  رد  صوصخب  ماهدینش 

. دنیامنیم
زا رگم  تسین  نیا  تسا  اجک  زا  ذـّختم  اهنیا  منادـیمن  تسا  دوجوم  نم  دزن  همیدـق  لتاقم  ینعی  ناینیـشیپ  زا  لتقم  باـتک  تسیب  رب  هداـیز 

تسا راعشا  هب  رظن  تسین  اهرثن  هب  رظن  نونکا  ار  ام  دشاب . دیلقت  لهج و  ضرم  هچرگا  ضرم  زا  ای  تسا  ضرغ  زا  ای  یشان  یتالابمیب 
هک ممهفیم  دوخ  نم  تسا  ّقح  همه  یئوگ  وت  هک  اهنیا  تفگ  تبقاع  راعـشا  هنوگنیمه  ندناوخ  زا  دمآ  نایمب  تبحـص  یکی  اب  زور  کی 
رپ ممهفیمن  نم  دیوگب  یـسک  رگا  درادن و  ّربدت  ّتقدب و  جایتحا  هک  تسا  يّدحب  حوضو  زا  بلطم  نیا   ) تسین اور  راعـشا  نیا  ندـناوخ 

- دیوگیم غورد  منیبیمن  بیع  نم  دیوگب  ای  تسا  روعشیب 
- لوقت اّمم  اریثک  هقفن  ام  بیعش  ای  اولاق  وهیلا  انوعدت  اّمم  ۀّنکا  یف  انبولق  اولاق  وفلغ  انبولق  اولاق  ونوملعت  متنا  ّقحلا و  نومتکت  و 

اهنیا هک  دنمهفیمن  ایآ  ترورـض  مدع  اب  ّلقا  نایجراخ ال  هعتما  زا  دـننکیم  یهن  ار  مدرم  رب  ربانم  رد  همه  هکنآ  اب  دـننادن  هک  دوش  هنوگچ 
تسا نیا  ناشلاح  روعشیب  ياهربنماپ  نیعمتـسم و  هک  منکچ  یلو  تسا ) کلـسم  لها  ریغ  لها و  ریغ  زا  ینعی  تسا  یجراخ  ّعتما  زین  مه 
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هّللا ص لوسر  لاق  هّللا و  لاق  شاهمه  ای  یناوخب و  نآرق  شاهمه  ای  یناوخب  بیع  زا  یلاخ  حیحـص و  شاهمه  رخآ  ات  ربنم  لّوا  زا  رگا  هک 
یئهتفگن و چـیه  ياهدـناوخن و  چـیه  هک  دـشاب  نآ  لثم  یئوگب  ع )  ) مامالا لاق  قداّصلا و  لاق  و  ع )  ) رقابلا لاق  و  ع )  ) نینمؤملا ریما  لاق  و 

یسک زا  نیسحت  دوشمن  هدید  اهنآ  رد  یترارح  یشورخ و  یـشوج و  چیه  دننکیم و  یّقلت  تلاسک  لاح  اب  باوخ و  یـضعب  یترچ و  همه 
دنچ ندناوخ  ضحمب  اّما  دوشیمن  هدینش 
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زاب اهمـشچ  تسا  رعـش  زاب  اـهیتسرد  همه  زا  دـعب  ةرخـألاب  و  تسا . توبکنعلا  تیب  زا  نهوا  درادـن و  تقیقح  هک  منادـیم  دوخ  هک  يرعش 

. دوشیم ادیپ  اهیربنماپ  رد  یشبنج  دنوشیم  رادیب  اههدیباوخ  درپیم  اهترچ  دوشیم 
ياههمزمز زاب و  ربنم  فرطب  اهنهد  هدید و  دوشیم  ریزارـس  اههنوگرب  نامـشچ  ياههشوک  زا  اهکـشا  هکلب  دوشیم  هدید  یـشورخ  شوچ و 

يرعـش هک  صوصخب  دوشیم . دـنلب  رانکوهشوک  زا  دـیئامرفب  هرابود  دـعا . دـعا  يادـص  تنـسحا و  تنـسحا  هبهب و  يادـص  هکلب  نیتسخن 
. دشاب یکلسم  فراع  زا  ای  برشم  ینافرع 

رازگرب هداسب  رگا  دنیوگیم و  میدش  ضیفتسم  همه  ربنم  زا  سپ  دتفایم و  نانز  رد  هداعلا  قوف  یـشورخ  نادرم و  رد  هلغلغ  هضور  ماگنه  و 
مینک تیاعر  تسا  هیقف  دزن  عورشم  مالّسلا و  مهیلع  راهطا  هّمئأ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  دنـسپ  ادخ و  ّیـضرم  هک  ار  يروط  مینک و 

. دوشیم درس  سلجم  ربنم و  ربنم  لهأ  حالطصاب  دتفین و  عابط  بوغرم  سفن و  بولطم  هنوگنیاب 
دوخ عاتم  جیورت  يارب  عورشم  ریغ  لامعتـسا  زا  دنیامنیم  یهن  ار  هبـسک  ربنم  لها  هبطاق  هچنآب  میئامنیم  ضقن  الّوا  تسنآ  هلمج  نیا  باوج 
نینچ رگا  دنیوگیم  دنیامنیم و  تامّرحم  عاونا  ریاس  غورد و  سیلدت و  يراکشغ و  ای  اهزاغم  رد  یقیـسوم  لامعتـسا  هک  یـصاخشا  دننام 

ار دوخ  باوج  دیهدیم  رذع  نیا  زا  ار  اهنآ  باوج  هکنانچمه  دوخ  امش  دنرخیمن . بوخ  ای  دراد  رتمک  شورف  ای  دوشیم  مک  يرتشم  مینکن 
اهنآ امش و  نیب  تسا  یقرف  هچ  دیهدب  زین 

امش ياهیراکقربوقرز  تاینیزت و  نیمه  زج  هداد  شرورپ  هدومن و  تیبرت  روطنیأب  ار  مدرم  هک ؟ ایناث  و 
سفن و تیوقت  يوه و  دـییات  هکنآ  هن  دـینک  نوریب  ار  اـهنآ  یهاوـخیوه  دـینک و  یتـسرپيوه  زا  یهن  ار  مدرم  هک  دـیرومأم  امـش  اـثلاث  و 

دیئامن تاوهش  دادما  نوگانوگ و  ياهشهاوخ  کیرحت 
لکا وا  لباقم  رد  نمث  ذخا  تسا و  مارح  لضف ، راهظا  ای  بسک  جیورت  زا  الـضف  عورـشم . جـیورت  يارب  عورـشم  ریغ  هجوب  ّثبـشت  اعبار  و 

تسا لطابب  لام 
تسا دابع  مالّسلا  هیلع  ءآدهّشلا  دّیـس  ترـضح  رکذ  تسا و  نید  جیورت  رترب  ربنم  ساسا  تسا . اهبـسک  باسح  ریغ  ربنم  باسح  اسماخ  و 

- اهیف هّقفت  ةدابع ال  یف  ریخ  دناهدومرف ال 
8 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

تدابع هبنج  زا  مه  نید و  هبنج  زا  مه  بسک و  هبنج  زا  مه  دشاب  هّقفت  يور  زا  دیاب  ربنم 
تسین هس  نیا  زا  یکی  زا  یلاخ  ياهظعوم  چیه  هکلب  دنیامنیم  داشرا  تلالد و  زیچ  هس  نیأب  ار  مدرم  ربنم  ره  رد  ربنم  لها  همه 

دیریگب و دای  ار  ناتتالماعم  لئاسم  لّوا  دیورب  رازاب  لها  يا  رجتملا  ّمث  هقفلا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لاق  دنیوکیم  بسک  لهأب  هراومه 
ّالا دـینک و  صلاخ  ار  تدابع  تسا  لطاب  ّالا  دـیریگ و  دای  ار  دوخ  تدابع  لئاسم  تدابع  لها  يا  دـنیوگیم  تدابع  لهأب  تسا و  دـساف  ّالا 

. تسا لوبقم  ریغ 
سلاجمب و دینیـشنم  ّقح  لها  ریغ  اب  دیریگن . ّقح  لها  ریغ  زا  دینکن . نیدب  طولخم  ار  نید  ریغ  دیزیهرپب . كرـش  زا  دنیوگیم  نید  لهاب  و 

میظعلا دبع  ترـضح  زا  دیراد . هضرع  ءآملع  رب  ار  دوخ  نید  دـیاقع  دـشاب  هضور  سلجم  نید و  سلجم  مانب  هچ  رگا  دـیورم  اهنآ  لفاحم 
امـش زغم  رد  هنادیلقت  هنالهاج و  دـیاقع  تشاد . هضرع  مالّـسلا  هیلع  يداه  ترـضح  روضحب  ار  دوخ  دـیاقع  يریپ  ّنس  رد  هک  دـیریگ  دای 
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. دشابن
تـسا تهج  هس  ره  ياراد  دوخ  لمع  هکنآ  زا  لفاغ  زین  دـنراد و  اهنت  دوخ  دـنراد  همه  هجنآ  هکنآ  زا  لفاغ  دـنیوگیم  مدرمب  ار  اهنیا  همه 

. تستدابع مه  تسا  نید  مه  تسا  بسک  مه 
. ای اهثیدح  ای  اهلقن  ای  یئوگیم  هک  یئاهرثن  ای  یناوخیم  هک  یئاهرعش  هدش  چیه 

ربصف ارما  مکـسفنا  مکل  تلّوس  لب  تاهیه - تاهیه  ینک . ذـخا  وا  زا  ار  شزوجی  زوجی و ال  يراد . هضرع  یملاـع  رب  یئوگیم  هک  اـی . اـی .
و يدرگنرب . وا  زا  و  ینکن . ینمشد  وا  اب  افخ . رد  اّرـس و  ول  يرثن و  ای  يرعـش  زا  دنک  یمن  ار  وت  یملاع  رگا  هک  تسا  هدش  ّلقا  ایلیمج ال 

یلع هّللا  ّقح  ام  دیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  نیعا  نب  ةرارز  شاب . دوخ  راتفگ  بظاوم  ردارب  زیزع  يا  ینکن . راظنا  رد  ار  وا  حدق 
هلمج زا  ۀینامث و  ءاملعلا  ۀفادومرف  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  ونوملعی  امدنع ال  اوفقی  نوملعی و  ام  اولوقی  نادومرف  دابعلا ؟

9 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
هلمجنآ زا  دومرف  میـسقت  ءوس  ءآملع  تاقبط  رب  ار  مّنهج  تاقبط  ترـضحنآ  زین  وظافلألا  دـئاوزب  مالکلا  نییزت  یف  فّلکّتلا  درک و  هراـمش 
ترضح وراّنلا  نم  سماخلا  كرّدلا  یف  كاذف  هثیدح  هب  رثکی  هملع و  هب  زّزعیل  يراصّنلا  دوهیلا و  ثیداحا  بلطی  نم  ءاملعلا  نم  ودومرف 
ۀهّومملا ۀّضفلاب  ساحن  نم  مهرّدلا  فرخز  امک  هّللا  باتک  نم  ۀیاب  تفرخز  ۀلالض  نم  مکف  مالکلا  داّقن  اونوکتفگ  مالّسلا  هیلع  حیـسم 

هبلقل احقـصم و  ابیطخ  واو  مالب و ال  یطخی  لجّرلا ال  دجتدومرف  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـض  وءآربخ  هب  ءآرـصبلا  ءاوس و  کلذ  یلا  رظّنلا 
- حابصملا رهزی  امک  رهزی  هبلق  هناسلب و  هبلق  یف  اّمع  اریبعت  عیطتسی  لجّرلا ال  دجت  ملظملا و  لیّللا  ۀملظ  نم  ّدشا 

هدش عبط  یناهفصا  یفجن  اقآ  مالسألا  ۀّجح  موحرم  ملقب  مهنآ  همجرت  دنیامن و  هعلاطم  ار  راونألا  راحب  لّوا  دلج  ربنم  لها  تسا  بوخ  هچ 
تسیچ داشرا  غالبا و  هفیظو  هک  دننادب  ات  تسا 

اریز دشاب . عورـشم  قیرطب  ءاکبا  دیاب  هکلب  تسین . ءاکبا  هنوگره  لماش  ۀـّنجلا - هل  تببح  یکابت و  وا  یکبا  وا  یکب  نمهک  تسناد  دـیاب  و 
نآرق و رد  انغ  هک  دناهتفگ  ءانغ  باب  رد  ءاهقف  تسا و  مارح  دننایرگب  ار  مدرم  یقیـسوم ) تالآ   ) ناغزم هلیـسوب  رگا  هک  تسا  مّلـسم  هک 

. تسا رتشیب  همه  زا  وا  ءاکبا  هکنآ  اب  دنیامنیم  هیبشت  زا  عنم  يرایسب  هک  تساجنیا  زا  تسا و  فعاضم  شتیصعم  هضور 
تفرعم هوجو  هلمج  زا  و  دـشاب . تفرعم  يور  زا  دـیاب  هیرگ  درادـن . رجا  هیرگ  ره  هک  دـنیوگیم  ناگدـننکهیرگب  ربنم  لها  هکیروطنامه  و 

رعـش دشاب  ءاکبا  قرط  تّحـصب  تفرعم  يور  زا  و  دشاب . حیحـص  هجوب  دـیاب  زین  ندـنایرگ  هک  دـننادب  دـیاب  دـشاب . حیحـص  هجو  رب  هکنآ 
هّفلؤمل
______________________________

ملع ینعی  تسا  ءاز  ءار و  نیغ و  اب  رگید  ّخـسن  رد  دـهد و  تّزع  واب  ار  دوخ  ملع  ات  ینعی  تّزع  زا  تساز  از و  نیع و  اب  ياهخـسن  رد  ( 1)
. دنک دایز  نآب  ار  دوخ 

يانیب یشیوخ و  بویع  روکيرگنن  شیوخ  رد  ینیب و  هب  نارگید  رد   10 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
يرگید

تسا سب  هزادنا  نیمه  تسا  سک  رکا  هناخ  رد 
یئیش ای  ینار  هّللاب  ذوعن  هتـساوخن  يادخ  ای  تمالم . نعط و  لیبس  رب  هن  دوب  يزوسلد  لیبس  رب  همه  هلمج  نیا  هک  مهاوخیم  ترذعم  یلیخ 

یناوخیم هچنآ  اب  یناد  دوخ  وت  نیا  زا  دعب  یناسفن . ياهاوه  زا  رگید 
تفگ دنهاوخ  هچنآ  تفگ  دنهاوخ  نیضرعنم  مناد  هچرگ 

( هفّلؤمل )

تما لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 221زکرم  هحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com


باتک تاّیصوصخ  رب  هیبنت  تسین  ضرغ  نایب  ردناک  مک  اب  هچ  وا  فرح  زاتسین  ضرمیب  هک  سکنآ  دیوگب  ات  راذگب 
مالّسلا هیلع  ماما  ماقمب  هبسانم  ریغ  ای  هعورشم و  ریغ  ظافلا  لامعتـسا  زا  ار  دوخ  مظن  هک  هدومن  ّتیّدج  دوخ  عسو  هزادنأب  هک  دنامن  یفخم 
کلـسم زا  میامیپهن و  ار  هزورما  ءآرعـش  صوصخب  ءارعـش  هنارـسدوخ  هناکابیب و  قیرط  مراد و  اّربم  راهطا  لآ  تارّدـخم  اـی  يدیهـش  اـی 

. دنسپان هاوخ  دشاب  دنسپ  هاوخ  میامنن  زواجت  تهاقف 
. تفای ماظتنا  مسق  هس  رب  مانیب  نیا  مظن  هلمج  ّمات  ّتیّدج  زا  سپ  و 

لاح نابز  لاقم . نابز  هیثرم .
تسا سکع  رب  هدنب  راعشا  و  دشابن . مودعم  رگا  تسا  دوجولا  ردان  رایسب  لاقم  نابز  و  تسا . لاح  نابز  هیثرم و  مسق  زا  ابلاغ  ارعش  راعـشا 

. هار ود  زا  تسا  زایتما  ياراد  تهج  نیا  زا  عیاقو  همجرت  تسا و  لاقم  نابز  اهنآ  رثکا 
اهنآ همجرت  عیاقو و  نیع  لقن  هکنآ  رگید  تسا  مک  هکنآ  ای  تسین و  ای  لاقم  نابزب  رعـش  هکنآ  یکی  دوب . دهاوخ  عیدـب  هار  ود  نیا  زا  هک 

. دراد رگید  رثا  هصوصخب 
. الامجا هدش  هیثرم  بئاصم  زا  رّکذت  ءاشنا و  قیرطب  يرگهحون  زا  تسترابع  لاح  لاقم و  نابز  لباقم  رد  هیثرمهیثرم 

11 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
. دوشیم هدروآ  لّزغت  هحیدم و  لباقم  رد  قالطا  نیأب  و  دوشیم . هتفگ  هیثرم  همه  رب  تسا . ّمعا  هیثرم  رگید  هجوب  و 

. دشابن عقاو  زا  جراخ  تائاشنا  هک  مدومن  ّمات  تیاعر  زین  هیثرم  تمسق  رد 
تسا و رما  نآ  رب  دیاش  یکاح و  وا  لاح  دوشیم و  هدافتـسا  حودمم  ای  هدش  هیثرم  لاوحا  زا  هکیروما  نایب  زا  تسترابع  لاح  نابزلاحنابز 

درادن ررض  هک  تسنآ  رهاظ  درک  ای  تفگ  دیوگن  هک  ینعمنیأب  دشابن  دانتسا  تبسن و  لیبس  رب  رگا  نکل  دناهدرک  لّمات  یضعب  وا  زاوج  رد 
. دوب دهاوخ  رتهب  یلیخ  دوش  هدافتسا  لاقم  مزاول  زا  هک  دشاب  يرطب  لاحنابز  رگا  و 

دنناوخیم لاحنابز  ار  دوخ  تائاشنا  دـناهدیمان  لاحنابز  زین  ار  لاحنابز  ریغ  یّتح  هکیروطب  دـناهداد  هعـسوت  لاـحنابز  رد  زورما  ءارعـش  یلو 
دوخ رگا  هک  دنیبیم  هدرک و  ضرف  دوخ  دننام  ار  ناوناب  زا  یکی  ای  ءادهش  زا  یکی  ای  مالّسلا  هیلع  ماما  هکلب  دوب  حیحـص  تائاشنا  شاکیا 

هدرکن هتفگن و  رگا  هدرک و  نینچ  هتفگ و  نینچ  هـتبلا  مـه  وا  هـک  دـیوگیم  سپ  درکیم . نـینچ  تـفگیم و  نـینچ  هـتبلا  دوـب  هّیـضق  نآ  رد 
زیاج لاحنابز  هنوگنیا  هتّبلا  هدـش . هیثرم  لاح  ناـبز  هن  تسا  مظاـن  دوخ  لاـحنابز  اـهنیا  تقیقح  رد  سپ  دـنکب . دـیوگب و  هک  هتـساوخیم 

. تسا نیمه  شزاوج  رد  دنراد  لّمات  هک  یضعب  رظن  تفگ  ناوتیم  هکلب  تسین .
دشاب هتشاد  تاّیصوخب  تفرعم  دیاب  هک  اریز  درادن  لاحنابز  ندورس  ّقح  سکره  هک  تفگ  ناوتیم  اجنیا  زا  و 

زا دافتـسم  ینعی  تسا . لاحنابز  يالعا  مسق  زا  اهنآ  رثکا  ماهدورـس  هک  یئاهلاحنابز  هک  اریز  تسا . زاتمم  زین  ظاحل  نیا  زا  زیچاـن  نیا  مظن 
. دنناد تّجح  لوصا  ءآملع  و  لاقم ، زا  نایب  لها  ار  لاقم  مزاول  هکلب  تسین . لاحنابز  رد  لخاد  مسق  نیا  ۀقیقحلا  یف  و  تسا . لاقم  مزاول 

. درک ای  تفگ  وحنب  تبسن  دانتسا و  مدع  اب  تسا ، لاوحا  لولدم  یکحم و  هک  تسیلاحنابز  زا  نآ  كدنا  تمسق  و 
زا تمحر  بلط  ازج  زور  رد  مه  ایند و  رد  مه  ءاثر  مظن و  نیا  زا  یصقا  ضرغ  نوچ  و 

12 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
قیفوت نیا  زا  دعب  هک  مراودیما  مداهن  مان  تّما  لیتق  یثارم  رد  تمحر ) هنّیب   ) هب ارباتک  نیا  اذهل  تسا  ازع  بحاص  هک  تسا  میحر  دنوادخ 
لوبقم هک  تسا  دیما  باوّصلا . یلا  يداهلا  هّللا  ودـیدرگ  افتکا  هزادـنا  نیمهب  ۀـلاجع  میازفیب  وا  راعـشا  رب  هک  دـیامرف  ددـم  ناّنم  ترـضح 

یناسارخ داوجّفلؤم  مظان و  دشابن . عابط  لوبقم  هچرگا  دشاب  علاطم  ّبر  هاگرد 
هیاکیفطصم تیب  لها  دنیافطصم  يایصوا  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب   13 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

ادخ زا  ناشیا  رب  دش  لزان  ریهطت 
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ادتقا يارب  زا  دنتیب  لها  نیا  موجن  مهتاجن  یتشک  دننآرق و  لدع  ناشیا  هک  مه 
اطخ نیا  زا  رذحلا  ناشیا  ّبح  اهنت  تسینلمع  یلوبق  تستاجن و  نازیم  هچنآ 

یفطصم لآ  تسود  مرادن  نم  دیوگب  هکمارم  یفوص  زا  هچ  یّنس  زا  هچ  دوبن  سک  هکناز 
ادخ تسا و  لوسر  بیذکت  هک  یتسا  رفک  ضغبتشادن  سک  ناشیا  ضغب  بصاون  ای  جراوخ  زح 

ءایلوا ندوب ز  هعیش  ای  تعاط و  لوبق  ایتاجن  نازیم  تسین  يرادتسود  ضغب و  كرت 
يدم لها  همه  دنتاخب و  لها  یگلمجدناوخ  هعیش  دیابب  ار  یفوص  یّنس و  ره  هن  رو 

الو لها  هعیش و  تسا و  یجان  ّالوت  ابیتسود  زا  دعب  تسه  ّالوت  سب  نازیم  هکلب 
انث حدم و  رد  هک  ای  یثارم  رد  يرعشب  ایلضفب  وا  فارتعا  ّالوت  ینعم  تسین 

ازج ماگنهب  دوبن  مه  راثآیب  هچرگتیب  لها  رهب  تسین  عّیشت  ّالوت و  نیا 
اهبمک دشاب  هچرگ  ار  وا  دنرآ  باسح  ردرهدب  دیامنب  ریخ  زا  هّرذ  سکره  هکناز 

اطع تقو  رد  تسین  يواسم  تکاس  حدامتسود و  هچ  نمشد  زا  هچ  کسمم  قفنُم و  دراد  قرف 
اههقرف نومچمه  ورمع  دیز و  هن  دریگ  دوخ  نیدتیب  لها  زاک  دوب  نیا  ّالوت  ینعم  کیل 

ازس درامگن  رمألا  ةالو  رب  ار  سکچیهنامز  ره  دنادب  ار  ناشیا  رما  ّیلو  مه 
افج لها  بصاغ و  دشاب  هکره  ار  نارگیدناشناش  دنادب  ار  تموکح  مه  تفالخ  مه 

اوشیپ ین  ضرقنم  تعاط  هن  ار  ناشیا  ریغماما  ناش  دناد  ناشیا و  تعاط  دناد  ضرف 
ادج یطرش  ین  تسا  حیضوت  رهب  يّربت  سپتسوا  رد  مه  يّربت  دوخ  ّالوت  ّقح  دوب  نیا 

الو لها  ای  هعیش  دناوخن  ار  یفوص  چیهماّمتلاب  دسانش  ار  ّالوت  سک  ره  داوج  يا 

راگزور يافج  زا  هوکش  ابع و  لا  هسمخ  هیثرم 

ّتببح ّيرطف و  هتشگ  یئوگ  وتتمصع  لآ  اب  يورجک  ار  کلف 
تشارفارب نیک  ياول  یگنرینبتشاد  اور  ناشیا  رب  روج  ملظ و  هچ 

درک  نوخ  ُرپ ز  ار  شلد  رخآ  ات  هکدرک  نوزف  ّدح  زا  نیک  روج و  ار  ینب 
دش نوچ  قلخ  زا  وا  رب  دناد  ادخدش  نورب  ایند  نیا  زا  ترسح  دصب   14 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

دندرک بارحم  هتشک  رخآ  رددندرک  باتیب  مغ  لد ز  ار  یلع 
دنتسکش ولهپ  شرد  رض  زا  سپدنتسخ  هنوگ  اهدصب  ارهز  لد 

وا هناش  هنایزات  دوبکوا ز  ّناخ  بابب  شتآ  دندز 
درک ردب  شموقلح  رخآ ز  رهزبدرک  درگج  رد  دوخ  دقنآ  ار  نسح 

نارابریت ششعن  دندرک  نیک  زناودع  لها  ربمغیپ  ربق  رس 
بآ بل  رب  دنتشگ  هنشت  بل  ارچباحصا  نارای و  همه  اب  ار  نیسح 

دندیرد شیولهپ  هزین  كونبدندیُرب  نت  زا  شرس  ینابرق  وچ 
ریت زا  هراپ  دش  شرغصا  يولگریشمش  لوتقم  شربکا  ّیلع 

دش اهب  ار  یبآ  کشم  شتسد  وددش  ادج  شابع  تسد  رکیپ  ز 
دندُرب رازاب  هچوک و  درگبدندُرب  راوخ  ریسا و  ار  شنانز 
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يو رهاوخ  نارتخد و  مشچ  هبین  ِرس  رب  دش  شرس  لزنم  لهچ 
شنارتخد نارهاوخ و  مشچبشنابل  رب  نارزخ  بوچ  يدندز 

رایسب روج  دش  یبن  لآ  رب  هکرازایم  اهلد  نیا  زا  شیب  اداوج 

ایند يرورپ  هلفس  زا  تفگش  ابع و  لا  هسمخ  هیثرم 

تسا رخ  ینَد  ایند  همهنیا  تسیچ  ّبر ز  ایتسا  رورپهلفس  ارچ  رهد  هک  متریح  رد 
تسا رتتسپ  زیچ  همه  مرگنب ز  هچره  ربوخ  هلفس  تسا و  زاونهلفس  تسا و  هلفس  دوخ 
تسا رس  ینَد  تسپ و  همه  رب  يوخ  تسپ  نیاکدوش  لثملا  برض  همه  رب  هک  ازس  منیب 

تسا رتبا  هزادنا  هچ  دومن  نایب  ناوتنتسوا  ياههدورپ  همه  اهتسَپ  هک  ینین 
تسا رّدکم  نابوخب  شیع  شیعب و  نانودتسا  سب  نیمه  ایند  تئاند  یتسپ و  رد 

تسا رّسیم  شروما  تسا و  تمعن  زان و  ردرورش  هدازانز و  تسپ و  میئل و  اجره 
تسا  رگمتس  رسا  تست و  رسُع  قیض و  ردتسرپقح  کین و  بَسَح و  اب  میلع و  اجره 

هّـشب رپ  ّقح ز  دزنب  اـیندتفگ  هچنآ  زا  ربمیپ  تفگ  تسار  هک  اـقح   15 ص : تمـصع ، تیبلها  تما و  لـیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
تسا رتمک 

تسا رفاک  هک  ارنآ  ره  درکنیم  باریسدوب  هّشب  لاب  قح  رب  وا  ردق  هک  را  تفگ 
تسا روآتریح  نآ  رّسحت  لمع  نیا  ابدنپ  رهد  دریگن ز  هک  ناز  تفگش  مراد 

تساروآ هچ  نازاونهلفس  زاین  زاندرک و  زان  هک  يزاونهلفسب  دروخ  ترسح 
تسا ربردب  ناج  الو  لها  يودع  نیا  زکدنک  حرف  فّسأت  ياجب  ادخ  درم 

تسا رّصَن  تخب  مج و  لثم  يارب  یهاشوا  ردناک  هلفسنیا  رب  هنوگچ  منک  شوخ  لد 
تسا روشک  هاش  کلم و  ناتریسداّدشهنعارف  نایورسک و  نایدورمن و 

تسا ردنا  مغ  اب  ای  ریسا و  ای  هتشک  ایهمه  رگج  نوخ  متس  رج و  هب ز  ناربمغیپ 
تسا رّسحت  ياج  هچ  هک  ای  هطبغ  ياج  نوچدومن  افج  شلآ  ربمیپ و  اب  هک  ایند 

تسا روآيور  مرگ  راوگ  دوشیم  یکناشیولگ  زا  ورف  تفرن  یشوخ  بآ 
تسا رصاق  ریرقت  قطن ز  هک  یتنحم  ابراذگ  زب  درک  یبن  رجز  رقفب و  يرمع 

تسا رداچ  هلصو  زا  ُرپ  ماعط و  شوج  ناندومن  رس  تسوپ  کیب  هناخ  شرف  ارهز ز 
تسا رد  زا  هستکشب  يولهپ  دوبک و  وزابورب  شیلیس  كدف  رهب  دندز  رخآ 

تسا ربهر  یلاو و  هیواعم  هس و  نآ  زابدومن  نسح  اب  یلع و  اب  هچ  رگن  ایند 
تسا ربکا  متام  ره  هک ز  وأب  یمتام  دزادف  دوش  شناهج  ناج  هک  نیسح  اّما 

تسا رزآ  هّصغ  نیا  هک  عامتسا  بات  وکنیسح  هّصق  دهد  حرش  هک  نابز  نآ  وک 
تسا رتوبک  نوچمه  یگنشت  نانزرپرپدنلب ز  ناکدوک  شطعلا  يادص  اج  کی 

تسا روانش  یکوخ  گس و  ره  تارف  ردنا  ودش  مارح  ربمیپ  لآ  هب  ناور  بآ 
تسا رپرپ  كاخ  يو  رب  لُگ  وچ  ناشداسجاورهام  ناناوج  دیهش و  دش  هنشتبل 

تسا رغصا  هراپ  ولگ  بآ  ياج  ریت  زابآ  رهب  دش ز  ادج  تسد  ود  ره  ساّبع 
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تسا رگخا  وچ  نازورف  رادغاد  حورجمناوج و  ربکا  یلع  غاد  نیسح ز  بلق 
تسا  رّجنخ  ریشمش و  هزین و  ریت و  لوتقمبابک  لد  هنشت  ِبل  نیسح  یبن  طبس 

تشط هب  هک  ای  هزین  كون  رببسا  ّمس  ریز  نیمز  يور  هنهرب  شمسج   16 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
تسا رس  شرز 

تسا رظنم  یئرَم و  هب  راوس  نارتشا  ربفدص  رد  ياهرُد  تمصع و  ناگدرورپ 
تسا رتدب  رهز  زا  هک  لام  نینچ  رب  فانیسح  زا  سپ  ادابم  هک  وگ  داوج  ایند 

الب زا  تیاکش  البرک و  لضف  رد 

البرک دندناوخب  تسالب  ُرپ  هکسب  زاالب  ُرپ  هدیدرگ  هک  تالبرک  هچ  بر  ای 
ءآلبلا َو  َبرِکلل  هدش  ّمتا  مه  هصرع  نیوّمتا  دش  درف  کی  همه  زا  شنیرفآ  رد 

ازفمغ هچ  شیاضف  تسا و  روآمغ  شمانردق  رد  دنتشرسب  میغب  وا  كاخ  نوچ 
ءالتبا َو  ّملأت  نودب  دشن  نوریبداتف  ودب  شروبع  هکره  ءایبنا  زا 

یفطصم دالوأب  دیسر  الب  نادنچوا  رد  نیمز  نیا  يدب  هتشرس  الب  اب  نوچ 
اود ار  ضارغا  یئافش و  ار  ضارماوت  كاپ  كاخ  وت و  يادف  البرک  يا 

يدُه رهوج  يرهوج و  وت  ار  ضارعادیمرآ  وت  رد  قح  رهاوجلا  رهوچ  نوچ 
اههفان يریبع و  بالُگ و  زا  رتوبشوخياهتفرگ  وب  نیا  هچ  زا  البرک  كاخ  يا 

البرک كاخ  زا  دزویم  نیسُح  يوبيرگید  يوب  دوب  تسین  كاخ  يوب  نیا 
اهب نیا  تسنادیهش  كاپ  نوخ  گنر  زاتساجک  زا  وت  گنر  یخرُس  زایتما  يا 

اههلان تفر  کلفب  شطع  زا  وت  ردناکبات  رارق و  یتفرگ  هنوگچ  البرک  يا 
اور انب  ناناوج  وت  رد  دندش  ناجیبین  غیت و  ریت و  اب  هک  رارق  یتشاد  نوچ 

ایلوا ناطلس  رکیپ  هراپ  هداتفانیمز  رب  بسا  زا  هک  رارق  یتشاد  نوچ 
افق زا  رس  شدیربب  شاهنیس  يور  ربتسشن  نیعل  رمش  هک  رارق  یتشاد  نوچ 

ادّمحم ص او  نانز  دندزیم  دایرفمایخ  شتآ  ِهگرارق  یتشاد  نوچ 
اجتلا رهب  ءاسم  حبصب و  نیبج  يوروت و  كاخب  دیاب  داوج  البرک  يا 

ءالبلا هتبیصملا و  بحاصب  تّدوم  البرک و  يوسب  قایتشا  راهظا 

رد ناریط  دـنکیم  هظحل  رهوت  يـالبرک  يوسب  دـشک  ناـمز  ره  لد   17 ص : تمـصع ، تیبـلها  تما و  لـیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوـید 
وت ياوه 

وت يارس  رد  ملد  شیوخ و  يارس  رد  نممتنیط  دنتشرس  وت  تبرت  ایوگ ز 
وت ياوس  دنیب  هن  تسا  رّوصم  مئادلد  مشچ  شیپ  وت  هّبق  حیرض و  سکع 

وت يارث  سکع  وترپ  دش ز  هشوگ  شششینیب  هشوگ  ششب  وت  ملد  زا  یفاکشب 
وت يازفناج  مرح  منیب و  وت  نحصرظن  منکیم  یهگراب  نحصب و  اج  ره 

وت ياول  وت و ز  هّبق  مدیآ ز  دایزازتها  رد  ار  یملع  مرگنب  هک  اجره 
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وت يالو  ّبحب و  تسا  ردنا  منامیاکیئوت  یئوت  نم  نطو  رگم  البرک  يا 
وت يالبرک  دوب  داوج  لد  ینادینک  منفدم  الببرک  هک  ّبر  ای 

ءالب زا  تیاکش  هبعک و  رب  وا  لیصفت  البرک و  حدم  رد 

دش الب  ياوأم  وت  كاخ  رَدَق  ایوگدش ز  الببرک  نوچ  وت  مان  الببرک  يا 
دش ادهش  روبق  وت  كاخ  هک  تسا  نیاقدص  رس  تیالوب ز  تداهش  وت  يداد 

دش ادخ  رون  نیسُح  كاپ  نت  رهب  زانفدم  هک  تسا  تشهب  ضرا  وت  هعطق  کی 
دش احلص  رازم  تشگ و  نوزف  هبعک  زاوا  فرش  زک  ینت  وت  ردنزا  یفتخم  دش 

دش افش  يوراد  دجسم و  مه  هحبس و  مهتبتر  وت ز  كاخ  هلبق و  دوب  هبعک  نآ 
دش اود  درد  همهب  مه  وا  زا  رترب  مهتسا  تارف  وت  ّزع  مزمز و  فرش  ار  وا 
دش افق  رس ز  ادُج  هگهبوت  لتقم  نآتسا  لیلخ  ياپ  رثا  زا  ماقم  لضف  رگ 

دش اههیراج  زا  شرجاه  یمرح  نادنچوت  هگ  همیخ  رد  رجاه و  یکی  رجح  رد 
دش افص  هورم  زا  هب  وت  نیمرحلا  نیبام  َِرب  هورم  افص  یعس  وا  رگا  دراد 

دش اور  رادید  ّتنس  ارت  زور  هدضرف  دوب  هبعک  رگا  زور  یکی  لاس  رد 
دش ادگ  هاش و  رهب  تقو و  ره  ّتنس  وترمع  رد  هبترمکی  دشاب و  ینغ  ضرف  وا 

دش  افج  وت  ردنا  همه  نیا  تسا  فسا  ياجتماقم  لضف و  همه  اب  الببرک  يا 
هک هتفکـشن  وچ  ياهلگتخیر  ردـقچ  ناناوج  ياهنوخ  وت  يور  رب   18 ص : تمـصع ، تیبلها  تما و  لـیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

دش الف  هب  رپرپ 
دش امسب  اهاون  کشخ و  شطع  زوس  زاناریغص  ناریپ و  هچ  ياهرگج  اهبل و 

دش الب  ریت  فده  اهنت  هچ  وت  ردناداتفا  ندب  زا  یلی  ياهرس  هچ  تسد و  هچ 
دش انق  هب  اهرس  هدنام و  نفک  نفدیبكاخ و  يورب  لگ  قرو  نوچ  نت  ود  داتفه و 
دش ات  ود  هّصغکی  هک  ياو  شندب  نایرعبسا  مس  ریز  نت  رس و  یب  نیسُح  وت  ردنا 

دش اههچ  هدیدنآ  رب  دید  ار  هرظنم  نآبنیز  هدید  زا  لد و  زا  داوج  داد  يا 

مّرحم اروشاع و  وءالبرک  نیسح و  مان  رد  مغ  نزح و  ریثأت  هجو  رد 

البرک روشاع و  مّرحم و  نیسح  مسااج  اهبلق ز  دوش  هدنک  مسا  راچ  رد 
یحّضلا سمش و  هطبار  حورب  ارلدلد  حور  تسا و  ناهج  ناج  نیسح  اّما 
ازع هم  ورنیا  زا  مّرحم  هم  دش  سپتشگ  دیدپ  مّرحمب  یتفآ  حور  رب 

یفطصم لآ  ریسا  دیهش و  دش  زور  نآملظب  يُدب  هشنآ  نتشک  زور  روشاع 
ءادتبا رد  شکاخب  هتشگ  هتشرس  لد  رهتسخن  دوب  ّتلع  هّسب  البرک  ریثات 
يوه دنک  ناناج  نفدم  يوسب  لد  رهبولق  هناناج  نفدم  هتشگ  هک  مود 
الب زکرم  يدش  نیسح  رب  هصرعنآنیمزنآ  هتشگ  نیسح  هاگلتق  هک  میس 

ابرقا نارای و  همه  ربکا و  ساّبعشربارب و  ردنا  دش  دیهش  البرک  رد 
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ادج ندب  زا  شرس  دومن  نیعل  رمشدیهش  دش  هنشت  بل  نیسُح  البرک  رد 
ایتوت تشگ  شنت  بسا  مس  ریز  رددش  بصن  هزین  رسب  شرس  البرک  رد 

اههمیخب ادعا  رکشل  دندز  شتآشترتع  دندومن  ریسا  البرک  رد 
البرک تشد  رد  هدش  افج  ره  روج و  رهتسالب  ره  لصا  الببرک  داوج  يرآ 

نا رد  هدراو  بئاصم  راکذت  البرک و  يزیگنامغ 

رونه  نیمز  نآ  زا  نک  میمش  نوخ  يوب  مهزونه  نیب  زیگنامغ  البکرب و  نک  ُور 
، نینح ياههمزمزب  شطع  داددـسریم  شوگ  رب  هیرام  ناگهنـشت  زا   19 ص : تمـصع ، تیبـلها  تما و  لـیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

زونه
زونه نیعم  نم  له  تبرغ  يادص  دیآنایلاوم  شوگب  نیسح  رجنح  زا 
زونه نید  ناطلس  ّنیس  زوس  دیآشربکا ز  شعن  رسب  هش  ياههلان  نآ 

زونه نیگهودنا  لد  دونشب  هآ  نآدیهش  هدش  ساّبع  وچ  دیشک  رگج  زا  هآ 
زونه نینط  ناج  لد و  ياضف  رد  هدنکفاریت  گندخ  يادص  هراوخریش  قلح  رب 
زونه نیسح  شعن  رس  رب  شاههلان  نآ  وشوگب  دسریم  ّلت  رس  زا  بنیز  دایرف 
زونه نیزح  ياونب  ناج  شوگب  دیآباب  شعن  يور  رب  هک  هنیکس  هّجض  نآ 

زونه نیمی  راسی و  دسریم ز  شوگ  ربردپیب  نایمتی  شارخلد  ناغفا 
زونه نیک  ناروتس  ّمس  يادص  دیآدیهش  هش  تشپ  هنیس و  ناوختسا  زا 

زونه نیعمیب  هش  کشخ  نابل  نآ  زاین  كون  نآرق ز  ندناوخ  يادص  دیآ 

( ّیعابر )

زونه نوزف  یشاوه  اضف و  زا  دزیخ  مغزونه  نوخ  يوب  دزوب  البرک  كاخ  زا 
زونه نونمؤم  رظن  رد  هولجب  دیآنیسح  يراییب  یبیرغ و  هنحص  نآ 

نآ قارف  زا  رّسحت  البرکب و  قایتشا  راهظا 

دیامن نشور  تفرعم  رونب  ار  لد  هدیددیامن  نکسم  البرک  ردنا  هکنآ  لاحب  شوخ 
دیامن نمیا  يداو  ردنا  دراو  ار  نتشیوخنامیا  قدص  زا  ماش  حبص و  ره  رد  هکنآ  لاحب  شوخ 

دیامن نمیرها  عفد  شمیرح  رب  لّسوت  ابدرآ  هلمح  وا  رب  سیلبا  نوچ  هکنآ  لاحب  شوخ 
دیامن نشور  ار  هدید  شحیرض  رب  یهاگن  ابفّلکتیب  دهاوخ  هک  مد  ره  رد  هکنآ  لاحب  شوخ 

دیامن نشلگ  شلد  درآ  نیسح  سودرفب  ورور  دنک  يورب  مغ  هودنا  نوچ  هکنآ  لاحب  شوخ 
دیامن نمیا  ار  شیوخ  دیآ  رد  وا  هانپ  رددزیرگ  دهاوخ  رگا  نمشد  زا  هکنآ  لاحب  شوخ 

دیامن  نت  ناج و  نیکست  شدقرم  فاوط  ابرس  رد  تفای  تدابع  قوش  نوچ  هکنآ  لاحب  شوخ 
نا رب  دـیآ  مَرَح  رددـش  الب  زا  رپ  هناـمیپ  نوچ  هکنآ  لاـحب  شوخ   20 ص : تمـصع ، تیبـلها  تما و  لـیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوـید 

دیامن نویش  ناگنشتبل 
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دیامن ندید  اخس  دیآ  مرک  ناک  نآ  يوسوس  ره  هار و  ره  زا  دنامرد  نوچ  هکنآ  لاحب  شوخ 
دیامن نفدم  البرک  هاش  سدق  راوج  ردیّلعم  نآ  رد  دسر  شگرم  نوچ  هکنآ  لاحب  شوخ 
دیامن نم  رب  رظن  دریگ  ارم  شنامالغ  زاملاع  ود  ره  رد  نید  هاش  يا  داوج  يا  لاحب  شوخ 

ینعملا اذه  یف  اضیا 

مالس نامولظم  هاش  رب  بش  حبص و  ره  دنکیمماقم  دراد  البرک  ردنا  هکنآ  لاحب  شوخ 
ماش حبص و  ره  مرح  رد  ترایز  رهب  دوریمصولخ  قدص و  اب  هدیدرگ  فکعتم  شمیرح  رد 

مامت ار  دوخ  تمعن  دومن ، ایند  نیمه  ردمرک  زا  ّقح  البرک  نانکاس  يا  امش  رب 
مالّسلا دشاب و  ضرف  يادا  رد  تمعن  ردقمیرح  نآ  میقم  يا  دینادب  تمعن  نیا  ردق 

مادم دتفایم  هاش  نآ  هّبق  حیرض و  ربداد  زاک و  ّتبحم  اب  ناگدید  رب  اشوخ  يا 
ماگ زور  ره  دنزیم  تمحر  راب  رد  نآ  يوسقایتشا  لیبلس  زاک  اهمدق  نآ  رب  اشوخ  يا 

مالتسا وا و  رب  دنراد  هسوب و  يدننزیمحیرض  نآ  رب  لد  ناج و  زک  نابل  نآ  رب  اشوخ  يا 
مالغ دننام  دنیاس  شرد  رب  حیرض و  ربفعش  طرف  زا  هکّدَخ  راذَع و  نآ  رب  اشوخ  يا 

مالس ماگنه  دیرآ  دیایب  نیکسم  نم  زانیرئاز  میقم و  يا  تسه  امش  زا  یسامتلا 
ماقم دشاب  ششوخ  دش  تیانغ  لومشم  هکرهراوگ  دشاب  امش  رب  نازیزع  يا  میرود  هک  ام 

مایپ لد  اب  هظحل و  ره  مالس  مراد  نابز  ابتسین  رود  لد  تترضح  زا  اهش  يا  میرود  هک  وگ 
ماع صاخ و  رب  رظن  دشاب  ار  وت  دشاب  اجک  رهوت  رهب  يرود  تسین  اّما  میرود  رگا  ام 

ماما یتسه  نوچ  هاگ  یئوت  ار  لد  ره  زوستسود  لاح  زا  یهگآ  دوخ  البرک  دیهش  يا 
ماخ هدومنب  ارم  رکف  نامز  رخآ  هنتفداوج  لاح  رب  يامنب  تمحرم  زا  رظن  کی 

متام مظع  رب  هودنا  مّرحم و  زا  لابقتسا 

تسا ازع  نابیرگب  رس  مرگنیم  ار  هکرهتامس  ضرا و  رد  هک  تسیچ  زا  هلغلغ  نیا  ّبر  ای 
تسانف  تسایشا  همه  ناج  هک  حور  نآ  رگمدَنَرَگ  هحون  امسب  ات  نیمز  تاّرذ  همه 

روش همه  رشحم ز  نوچ  هکون  هدش  مرحم  هام  رگم  تسیروش  هچ  نیا   21 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
تساپرب یئاون  و 

تساوبن وا  زا  همه  ملاع  هک  داد  خروت  ردمیظع  دوب  ياهعجاف  بجع  هچ  مرحم  يا 
تسا دصب  اهناج  هعجاف  ملا  و ز  دبا ، اترورس  باوبا  هدش  مّرحم  هک  مرحم  هچ 

تسالببرک هعجاف  نیا  هثداح  رتتخسدادن  دای  یسک  ره  درد  هعجاف  نینچ  نیا 
تسافج ریشمش  هزین و  رثا  زا  كاچكاچكاخ  يور  رب  نت  ود  داتفه و  هتشک  فرطکی 

تسایرد نوچ  ناور  بآ  دش و  هتشک  بلهنشتلوتب  يارهز  ّداز  یبن  طبس  فرطکی 
تساور ملظ  نیا  هکب  ناروتس  مس  زا  مرنكاخ  يور  رب  شنت  اهین و  رس  رب  وا  ِرس 

تساثوغاو رد  همه  نابایب  هب  شناکدوکتسا  روهلعش  شمرح  رد  نیک  شتآ  فرطکی 
تسازس رامیب  ندرگ  ناسچ  ریجنز  لغراوس و  هقان  يورب  ناریسا  وچ  تمصع  نآ 
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تساجب هیرگ  نیا  هعقاو  نیا  رب  تسین  یبجعداوج  رهد ، رگا  هیرگ  دنک  رشح  فص  ات 

مّرحم زا  لابقتسا  رد  هیثرم  اضیا 

ناکم الب  ات  ناکم  مرگنب ز  بوشاکناهج  رد  هداد  خر  هعقاو  هچ  رگم  ّبر  ای 
نامسآب ات  نیمز  نیسُح ز  ای  دایرفتسا  نویش  ناغفا و  رپ  شرعب  ات  شرف  زا 

ناگدنرد ارحصب  نایهام و  رحب  ردهمه  رگهحون  رثا  هدرک  رحب  َّرب و  رد 
نایّنج هحون  دنک  هتشذگ ، کلم  سنا و  زهآوزوسب  یسنامتامب  کلم  لیخ 

نایروح شوپهیس  دلخ  تشهب  ردناهدز  امس  رد  ازع  ياول  نیمألا  حُور 
ناربمیپ متخ  هلسلس  يازع  بحاصدندش  ازع  ردنا  همه  ایبنا  حاورا 

نانز عمجم  رد  همطاف  تسازع  بحاصازع  بحاص  یلع  تسا  ایصوا  عمج  رد 
نایَع ون  یتشگ ز  هک  تسا  مّرحم  روشتسین  رشح  روش  زا  مک  بالقنا  روش و  نیا 

ناجب دمد  مرحمب  نیا  رشح و  هاگ  واتساون  مه  لیفارس  روص  ازع و  روص 
ناگدید  دناشف ز  کشا  رایتخایبداوج  رد  هداتفا  هک  تسا  مّرحم  روش 

22 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

ینعملا اذه  یف  اضیا 

مامترب ّتیلهاج  نامز  ردمارح  دب  مّرحم  رد  تراغ  لتق و 
برع ردنا  مارح  دب  تراغ و  لتقبَبَس و  ناز  هم  نیا  مان  مَرحمدش 

تسرپتب مان  مالسا  ياهَدعتسکش  ار  ّدَس  نیا  مالسا  رد  کیل 
البرک رد  یفطصم  لیلس  ربادتبا  دندومن  ار  تراغ  لتق و 

بآ دنتسب  وا  لافطا  يُور  رببارت  وب  روپ  دنتشک  بل  هنشت 
شغ هدومنب  شطع  زوس  زا  کی  نآ  وشطعلا  دزیم  دایرف  یکی  نآ 

ناوج ریپ و  زا  دنتشک  ار  هلمُجنایفوک  رارش  ار  شناروای 
دنتخادنا نت  شساَبع ز  تسددنتخاس  نوخ  رد  هقرغ  ار  شربکا 

ریت هب  يدندرک  هراپ  ار  وا  قلحریش  بآ و  ياجبار  شراوخریش 
دندز شتآ  نیک  ار ز  شیاههمیخدندز  شلاومأب  سپ  تراغ  تسد 

شرکیپ يدنکف  نایرع  نیمز  ربشرس  يدندرک  بصن  ین  ِرَس  رب 
نزم متام  نیا  زا  مشین  نیا  زا  شیبنزم  مد  یفوک  روج  زا  داوجیا 

هفوک لها  ياهتنم  یب  يافج  زا  هوکش 

دای نینچنیا  درادن  ملاع  رد  هکداد  کلف  دراد  نایفوک  روج  ز 
نتشک هنشت  ایرد  بنج  رد  ای  ونتسب  بآ  ناهانگیب  يوُرب 

یناور بآ  دنک  شعنم  سپسینامهیم  رهب  هدرک  توعد  هک 
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يراوخ رجز و  اب  دشک  ار  وا  سپسيرازب  ار  نامهم  هدرک  توعد  هک 
یناوجون تسد  تسا  درک  ادجیناور  بآ  زا  یکشم  رهب  هک 

ریش ای  یبآ و  هعرج  ياجبریت  دنز  هک  يراوخریش  قلحب 
هدیسرون ناوج  لفط و  ای  وهدیمخ  دق  درم  ریپ  هتشک  هک 

یمیئل  زا  هآ  ومع  نامادبیمیتی  لفط  رس  هدیربب  هک 
شناوج ربمغیپ  هبش  اصوصخشناروای  اب  دشک  ار  نامهم  هک   23 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

هتشک شعن  رب  نیک  بسا  دزات  هکهتشگ  هریچ  ناسینا  هک  نتشک  زا  سپ 
ناملسم مهنآ  دنک  نایرع  ای  ونابایب  رد  هدنکف  ار  یشعن  هک 
شناکدوک يورب  یلیس  دنزشنان  درازآ ز  هک  نتشک  زا  سپ 
شلایع لها و  نامناخیب  دنکشلالج  هاگرخب  شتآ  دنز 

هدینش نایرع  هقان  راوسهدیدغاد  نانز  نالفط و  هک 
هتسب ياپ  تسد و  نایرع و  رتشهتسخ  راز و  لیلع  هدینشب  هک 

رگید دندرزاین  ار  شمیرحربمیپ  يدنتشک  هچرگ  نادوهی 
نابایب رهش و  رد  دندنادرگننالوسر  لآ  ریسا  يدندرکن 

موصعم چیه  اب  افج  نیا  يدرکنموش  قح  زا  رود  تّما  نیا  زجب 

راگزور يافج  روج و  زا  هوکش 

هچ ینعی  راک  هنیک  همهنیاهچ  ینعی  رادمجک  ار  خرچ 
هچ ینعی  رازراک  همهنیا  وارچ  بارتوب  لآ  رب  ملظ 

هچ ینعی  راکبان  هویشایرد  بل  رب  هنشت  یتشکیم 
هچ ینعی  راوس  نارازه  یساهنت  نت  کی  لتق  یپ  زا 

هچ ینعی  راوخریش  نتشکدندش  هتشک  مرجب  ناگرزب  رگ 
هچ ینعی  راختفا  نآ  زا  دعبروتس  مس  لامیاپ  ار  هتشک 

هچ ینعی  راعش  نیا  نفکیبنایرع  نیسح  نت  يدنکفب 
هچ ینعی  راتس  ار  دوخ  هدرکنادب  هک  نهریپ  هنهک  ندنک 

هچ ینعی  راید  رهش و  همهین  رس  رب  لوسر  طبس  رس 
هچ ینعی  رادغاد  نت  دنچتشاد  ینکس  هک  یهگرخ  نتخوس 

هچ  ینعی  راوس  اهرتش  ربتسیچ  يریسا  یفطصم  تّزع 
هچ ینعی  راکبان  ره  مزبیهگ  يرب و  اهرازابب  هگ   24 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

راهطا ترتع  رب  ءاروشاع  زور  رد  راکبان  نا  روج  نیرخا  راگزور و  يافج  زا  هوکش  اضیا 

درک ارسمتام  دبا  ات  ار  ناهجدرک  البرک  ردنا  هک  يروج  کلف 
زوسرپ هدرک  اهلد  تسایند  ات  هکزورکیب  يدرک  نانچنآ  ار  متس 
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یئاهتنم ات  دنک  یط  شدودحیئاهن  ّدَح  دوب  يزیچ  رهب 
رخآب ات  ار  متس  روج و  همهرهاظ  درک  رسکی  زورنآ  کلف 

شنومک رد  يدوب  هچنآ  داد  نوُربشنونف  زا  يزیچ  تشاذگن  ورف 
تراسا یلیس و  متشوبرض و  زتراغ  بهن و  قرح و  بلس و  لتق و  ز 

دندیشک نوخوكاخب  یئاهنت  هچدندیرب  اهنت  زا  هک  یئاهرس  هچ 
روحنم ریت  ای  یگنشت  زا  دندشروگ  هراوهگ  رد  هک  ینالفط  هچ 

راگزور رد  وا  تداهش  تمظع  راوگرزب و  نا  هیثرم  رد 

وت ياون  ین  رس  زا  مونشب  هک  رگا  ياووت  ياونین  هّصق  لد  رارق  مدربیم 
وت ياول  اپ  هب  هدرک  وت  ياون  ین  رَس  زاناهج  رد  هدنکف  روش  وت  ياونین  هّصق 

وت يادف  وس  همه  زا  دنوش  ادن  نیا  یپ  زکيدز  الص  ین  رس  زا  یتوعد  ياون  هچ  هو 
وت يازع  زا  یمچرپ  دوب  اپب  اجهمه  ردداتف  ودع  متس  زا  اونین  هب  را  تمچرپ 

وت يالبرک  قشاع  ادگ  هَش و  نونک  تسهنیعمیب  بیرغ و  هتشک  البرکب  يدش  هک  رگ 
وت يادن  نیا  یملاع  دنز  یَلب  یَلب  سوکتتبرغ  يادنب  یباوج  سک  دادن  هک  رگ 

وت ياهبنوخ  هدش  قح  تَمَد  بلاط  هدش  قحببس  نیا  زا  نیک  هتشک  قح  هارب  يدش  وت  نوچ 
وت  يارب  ناوخهیثرم  دوب  نونک  اجهمه  ردادف  دوش  وت  هر  رد  ات  داوج  يدبن  رگ 

25 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

ناکم نوک و  ياقب  زا  تفگش  راهظا  نادیهش و  رورس  هیثرم 

يدش نوگژاو  دوخ  روحم  نیمز ز  يا  شاکيدش  نوگنرس  نیمزب  نامسآ  شاکیا 
يدش نوگلین  فسخنم و  دوب  رهد  اتنیسُح  ِرَس  يارب  شاک  باتفآ  يا 

يدشنوخ يایرد  وت  هک  ای  هتشگ  کشخ  اینیسح  بل  زا  مرش  هر  زا  تارفیا  شاک 
يدشنورف یهاگ  يراج و  تارف  نیا  زابدیهش  بل  هنشت  يدش  نیسح  بجعلل  ای 

يدشنوکسیب دوخ  شدرگب  کلف  نیا  زابداتف  نیمز  رب  نیز  هر  دص  کلف ز  بطق 
يدش نوُرب  شرارق  نیمز ز  نیا  هن  مدکیبسا  مس  ریز  نیمز  يورب  نیسُح  مسج 

يدش نود  رمش  وا  هنیس  يُور  هک  مدنآانف  يدش  ملاع  هِرَس  کی  داوجیا  شاک 

راوگرزب نا  لایع  نت و  رس و  رب  راثا  تواقش  موق  يدادیب  زا  هوکش  رد  هیثرم 

يدوب یفطصم  دنزرف  همطاف  زیزعيدوب  ادخ  هدرورپ  هن  نیسُح  رگا 
يدوب اههزین  بیز  شرس  كاخ و  يوربشنت  هچ  زا  نتشک  راوازس  دوب  هک  مرگ 

يدوب ازس  وا  دالوا  يریسا  اجکوا  نتشک  دوب  راوازس  نیسُح  مرگ 
يدوب اور  نینچ  یک  یبن  نامدودبتسا  يوفطصم  نامدوُد  رگم  هن  وا  لایع 

يدوب اهرهشب  نایرع  رتشا  رب  یهگماع  لفحمب  یهگ  بارش و  مزبب  یهگ 
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يدوب افج  نینچ  ملسُم  هتشکب  اجکنفک  زامنیب و  كاخ  يورب  نیسح  نت 
يدوب اون  بلب  شفهک  هروس  هک  بَجَعین  فد و  ربارب  ین  رسب  نیسُح  رس 

يدوب اههچ  وا  رب  اهنآ  زا  هکن  میوگچهلاّجَر  نامدرم  وا  هزین  ياپب 
يدوب يرجام  هچ  نیا  دوب  هتفگ  نوزفمائل ز  هورگ  نیا  زا  تواقش  حرش  داوج 

دوب مالسا  هقیرط  زا  جراخ  دوجح و  دانع و  يور  زا  ترضحنا  نتشک  هکنا  نایب  رد  هیثرم 

رکیپ  ترس ز  ادج  هتشگ  يارجنخ  ریت و  غیت و  هتشک  يا 
رفاک چیه  دنشکن ، اکمالسا ؟؟؟ ردنا  تدوب  هچ  ریصقت   26 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

، ربمیپ هلالس  وت  يدوبیهاش  فیلح  يُدبن  مریگ 
ردیح لوتب و  فلخ  يدوبتفالخ  ازس  تُدبن  مریگ 

رتبا چیه  هتشگن  هدناوخ  دوخیهاش  يارب  ارت  دندناوخ 
، رگید يوکب  مورب  وک  نیزدیهاوخن  ارم  رگا  هک  یتفگ 

ربیخ دحا و  ردب و  هنیک  زُجدوصقم  دوب  هچ  وت  نتشک  زا 
ربمیپ زا  داژن  عطق  زجروظنم  دوب  هچ  وت  نتشک  زا 

رس دور  تاهزین  ِرَس  رب  ایيدنامب  نفکیب  هچ  هن ز  رو 
رغصا هراوخریش  هنتف  وکهنتف  رذعب  ارت  دنتشک 

رگید دنتخاتب  هچ  زا  بساتداهش  زا  سپ  وت  هّثُج  رب 
رجنخ هب  ار  وت  وت و  نارایدنتشک  هنشت  رهن  ود  نیبام 

رگمتس ره  بآ  دهد  كدوکدندرمب  شطع  زا  وت  لافطا 
َرپ یب  نانز  هنگ  تشاد  یکریصقتب  ارت  رگا  دنتشک 

رتنوزف َملا  ره  درد ز  نیايریسا  تمصع و  هدرورپ 
ردیح یفطصم و  لد  زا  هآيراوسرتش  یلع و  تخد 
رزآ هنیسب  نزم  شیب  نیا  زهاتوک  هّصق  داوج  راذگب 

تعافش تمارک و  زا  وا  ضوع  تداهش و  رد  ادخ  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  يافص  رد  هیثرم 

داد رسارس  دوخ  کلم  همه  وأب  ادخداد  رواد  هارب  ار  دوخ  یتسه  نیسُح 
داد رشحم  ناهج و  نیا  تنطلس  شادخلالج  هاج و  ینُم و  زا  تشذگب  قح  هارب 

داد رثوک  ضوح  کُلم  شضوع  رد  يادخيدش  دیهش  بل  هنشت  هار و  رد  هچرگا 
داد  رغصا  هراوخریش  يربکا و  نوچ  ناوجقح  هر  رد  لام  دنزرف و  نز و  زا  تشذگ 

مـشش هّللا  دبع  مساق و  میتیریبک  ریغـص و  زا  تشذگب  همه  ناروای  27 ز  ص : تمـصع ، تیبلها  تما و  لـیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
داد ردارب 

داد رس  تبقاع  هزین  رسب  وا  ياربروتس  ّمس  ریت و  رهب  فده  هنیس  دومن 
داد رکیپ  هراپهراپ  ینفکیب  هنهربنیمز  يورب  بش  هس  زور و  هس  باتفآ  رد 
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داد رزآرپ  یلد  ناناجب  تشگ و  دیهشتارف  رانک  رد  هنشت  بل  هک  هآ  ناغف و 
داد رجنخ  كونب  شباوچ  بآ  ياجبرمش  ای  ِتفگ ؟؟؟ ناج  نداد  تقوب 

داد رد  نت  هنوگچ  يریسا  نیسُحمراد ؟؟؟ بجع  یلو  دش  اضر  دوب  هچ  رهب 
داد رترب  هبتر  هحون  نیأب  تادخ  رگمرمع  همه  رد  مادُم  نک  يرگهحون  داوج 

البرک تبیصم  یگرزب  زا  دای  هیثرم و 

دشاب نیشتآ  هآ  هنیس  رد  ارم  متام  نیا  زادشاب  نیمغ  راز و  الببرک  هعقاو  زا  ملد 
دشاب نیگمهس  مداؤف  رد  ناکیپ  نوچ  متام  ره  هکمرآ  داهن  رد  یشورخ  مرآ  دای  وچ  متام  ره  ز 

دشاب نینهآ  غیت  وچ  ارلد  رجنخ و  ار  رگجملوُمم  دوب  کی  ره  وا  نوگانوگ  ياهتبیصم 
دشاب نید  ياهتبیصم  کی  ره  وا  ياهتبیصمنادیم  الب  ره  باسح  زج  ار  البرک  باسح 

دشاب نیلسرملا  متخ  بکرم و ؟؟؟ ریز  ردنا  نتندرک  اههزین  يورب  رس  نتشک  هنشت  يولگ 
دشاب نیبم  نآرق  نعط  یحو و  لاطبا  دوبنآرق  ندناوخ  اب  نارزیخ  بیضق  لعل و  بل 
دشاب نیعم  ءآم  رب  لخب  ین  یبن  لسن  ضرغنتسب  ناور  بآ  هنگیب  ناکدوک  يورب 

دشاب نیمألا  حور  طبهم  ردنا  شتآ  ینعمبمداخ  دوب  شلیربج  هکیهاگرخب  شتآ  ندز 
دشاب نیتملا  لبح  ندرگ  نامسیر  شلصا  هکتسین  ناسآ  رامیب  ندرگ  ردنا  ریجنز  لغ و 

دشاب نیزح  راز و  ملا  کی  رب  همه  زا  شیب  ملداما  دنک  ناجیب  ارم  اهتبیصم  نیا  مامت 
دشاب نیک  لها  ریسا  بنیز  یضترم  تخد  هکدزیخ  ررش  يو  زا  ملد  يادیوُس  رد  رگخا  وچ 

دشاب نیتسا  رد  ادخ  تسد  ناسچ  مراد  بَجَعبنیز  ناسکان  ریسا  نایرع  هقان  راوس 
دشاب نیعمیب  وزاب  هتسب  بنیز  هک  سب  مغ  نیمهبناجکیب  بنیز  مغ  بناجکیب  اهمغ  همه 

دشاب  نینچ  يرغص  تمصع  رب  اور  یک  مریمبشیوزاب  تشپ و  هنایزات  زو  ین  بعک  زا  دوبک 
زا اور  بنیز  رب  نیهوت  ناسچهناجرم  نبا  دیزی و  مزب  اجک  بنیز  ادخ   28 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

دشاب نیعل  ره 
دشاب نیرب  شرع  ناکم  ار  وک  یسک  نکسم  دنکهناریوب  رخاک  سب  رازاب  هچوک و  شدوبن 

دشاب نیا  زا  شیب  لّمحت  ربص و  تقاط و  ارلد  هنلد  رب  نزم  شتآ  وگم  بنیز  هّصق  زا  داوج 

ءارسا يراتسرپ  اب  يربک  بنیز  لّمحت  ربص و  رب  هیثرم 

اهنز رتخد و  یهورگ  کی  زا  دنک  يراتسرپاهنت  نت  نزکی  دوب  نارود  رد  هدینشن  یسک 
اهنمشد یلیس  ین و  بعک  زا  تشاد  تیامحدوب  تلافک  رد  شراهچ  داتشه و  هک  بنیز  رگم 

اهندرگ وزاب و  نَسَر  ردنا  میتی  ياهرُد  وچابابیب  نالفط  تمصع و  ناونع  اب  نیا  همه 
اهنسوس وچ  ارناراذعلگ  اهنامسیر  دنب  هبنارود  رد  هدینشن  یسک  اّما  وگ و  يریسا 

اهنع یعفدا  یمحا و  ءآدعألا و  نع  اهثیغانک  يراوگوُس  بنیز  لاح  رب  نامسآ  يا  الا 
اهنشوج دوخ و  قرغ  هک  یناراوس  گنچ  رد  هکدوب  ردارب  نامیتی  رب  وسگی  بنیز ز  لد 

اهنسوت مس  زا  مرن  نایرع و  شنت  رب  وسکی  زنآرق  يراق  ین  رس  ردناک  شرس  رب  وسکی  ز 
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اهنکسم يوأم و  اههناریو  يدش  ارناشیا  هکدمآ  مغ  يور  رب  یمغ  بناجکیب  اهمغ  همه 
اهنت زا  هن  اهرس  زا  هن  نتفگ  ناوت  اهنز  زا  هندوبن  ینتفگ  شحرش  هک  َملا  نیا  زا  داوج 

البرک عیاقو  زا  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلا  دّیس  رب  هیثرم 

وا يازج  يداد  هچ  تسَپ  ناهج  رگنبوا  يارب  دش  ناهج  قلخ  هک  یهشنهاش 
وا ياضف  دش  وا  رب  گنت  هنوگچ  رگنبتفای  دوجو  وا  زا  رب  رحب و  ناهج ز  کلم 

وا يالبرک  دش  هیرام  نیمز  رخآتشاد  قارع  رد  هن  اج و  زاجح  رد  ین 
وا يافِطصا  زا  دش  هّکم  هکنا  ابنورب  دش  هّکم  زا  هنیدم و  زا  دش  نوریب 

وا ِياِوتِرا  يدش  مارَح  ناسچ  رگنبتسوا  زا  اهبآ  همه  تسوا و  زا  تارف  بآ 
وا ياطخیب  مرح  همه  بل  هدیکشخناگدنرد  باود و  ریط و  شحو و  باریس 

وا يافق  زا  شرس  دیُرب  نیعل  رمشین  ریت و  ریشمشب و  دیهش  دش  هنشت  بل 
وا  يارَس  رد  نیک  شتآ  دندز  هگناوبرح  لها  وچ  تراغب  تفرب  وا  لاوما 

دوب الط  تشط  رونت و  رد  اینانس  رب  شرس  كاخ و  يوُرب  شمـسج   29 ص : تمـصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
وا ياج 

وا ياون  ین  ِرَس  یشروش ز  هدنکفاین  يور  نآرقب ز  ظعو  دنپ و  دادیم 
وا يادف  ناجیا  ترتع و  يادف  ناجیاراوس  رتش  يورب  ریسا و  شترتع  دش 
وا يالتبا  دیدن  هک  انف  يدش  ملاعدش  ریسا  بنیز  هک  داوج  نامزنآ  شاک 

تسا بسانم  زین  ع )  ) هّمئا رئاس  اب  مالّسلا و  هیلع  ءادهّشلا  دّیس  ترضح  هاگردب  ءاجتلا 

میاهدمآ هایس  يور  اب  هدنمرش و  همهمیاهدمآ  هانپ  هب  هَشیا  وت  هاگردب  ام 
میاهدمآ هانگ  تعافشب ز  عّرضت  ابهانگ  یعیفش ز  وت  زا  ریغب  میرادن  ام 

میاهدمآ هلآ  لضف  ردب  لّسوتبمیرک  دنوادخ  هاگردب  میهایس  ُور 
میاهدمآ هاپس  دننام  وت  درگ  رب  همهوت  هدنب  ام  يداجیا و  روشک  هش  وت 

میاهدمآ هام  وت  رهب  زا  مدع  زا  ناسهلاهدوجو  کُلم  همه  دیشروخ  ینوَک و  هم  وت 
میاهدمآ هاش  وت  عمش  یپ  هناورپ  وچمهوت  هناورپ  همه  ام  یئوت  داجیا  عمش 

میاهدمآ هآ  هلان و  اب  همه  نابوکياپفعش  قوش و  اب  وت  سوباپ  هب  رُود  َِهر  زا 
میاهدمآ هار  همهنیا  تمَرک  ياوهبمرک  يایرد  وت  هدنامرد  هراچیب و  همه 

میاهدمآ هابت  لاح  اب  همه  تجاح  یپمیظع  تاجاح  بلاط  همه  میدنمتسم و 
میاهدمآ هاگن  هظحل  نامه  دیمأب  امتسیفاک  تداعس  رهب  ترظن  هاگن و  کی 

ینعملا اذه  یف  اضیا 

میاهدمآ مالسب  تدارا  ضرع  یپ  زامیاهدمآ  ماقم  هاج و  یپ  هن  رد  نیدب  ام 
میاهدمآ مالغ  وچ  هَش  يا  وت  رابردب  امدوهش  هاشنهش  يدوج و  کُلم و  یلاو 
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میاهدمآ مان  ترُهش و  یب  اجنیدب ز  هنکُلم  تلود و  یپ  هن  لام و  شهاوخ  یپ  هن 
میاهدمآ مامت  صالخأب  میناگدنبدوجو  نامیلُس  یناکم و  نوَک و  ِهَش  وت 

میاهدمآ  ماما  سوباپب  رُود  َِهر  زافعش  قوش و  اب  لد و  يافص  قدص و  همه  اب 
ماوع صاخ و  تاجن  یتشکب  ورهانگ  نایصع و  میئالب ز  نافوُط  قرغ   30 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

میاهدمآ
میاهدمآ ماع  هناخ  نامأب  تطاسوبياهطساو  ادخ  زن  دوبن  ار  ام  وت  زُج 

میاهدمآ مادب  هداتفا  هک  ریگ  ام  تسدمرک  يایرد  وت  یماع و  تمحر  رَهظَم 
میاهدمآ مالک  ءاغصا  یپ  رد  نیدب  امتست  تّزع  هگراب  ام  نمیا  يداو 

میاهدمآ مالس  فوط و  رب  هک  تست  مَرَحام  تجاح  ره  هلبق  ام  هبعک  ام  شرع 

ترضحنا هب  عّرضت  اجتلا و  اضیا 

منک رظن  وت  ُخر  رب  ینیشن و  نم  رب  رد  بیبط  نوچمنک  رمس  هوکش  زار و  وتب  یئآ و  نم  باوخب  دوش  هچ 
منک ردب  شیوخ  ملا ز  جنر و  درد و  همه  رظن  نادب  هکتهگرد  لئاس  يادگب  ینک  مرک  فطلب و  يرظن 

منک رَسب  رمع  ساپسب  متّلع  همه  دهد  افش  هکمرکیپ  هنیس و  رسب و  یتّبحم  تسد  وت  یشکب 
منک رگد  افش ز  بلط  منک  ور  وت  ریغب  دزسنتهگرد  هدنب  هدنب  نم  همه  ناج  یمسج و  بیبط  وت 

منک رس  وت  دایب  مد  همه  مداد و  وتب  یگدنب  طخنم  نابز  ناور و  نخسب  دش  هتفکش  هک  نامز  نآ  زا  نم 
منک رذگ  قدص  قیرط  تتمدخب ز  هک  یهگآ  دوخ  وتمدش  اجهمه  رد  هرهش  وت  ّیگدنب  وت و  یمالغب 

منک رپس  هنیس  ناج و  لد و  وت  يودع  ریت  عفد  یپماهداتس  وت  يرایب  هکتیئادف  مالغ  نآ  منم 
منک رده  يوربآ  همه  مََور  رگد  يوسب  سپ  هچ  زدش  دیدپ  وت  تمدخ  هر  زا  تقیقحب  متّلع  همه 

منک رظن  شوربوُر  هچب  ای  مدنک و  رظن  یسک  هچوگب  دوخ  هدنبب  ینکن  رظن  را  ینّم  دّیس  هک  وت 
منک رظن  عطق  هن  نم  وت  یهد ز  اور  هچنا  ره  نمب  وتیگدنب  نم و  يرورس  وت و  مینارب  هچ  میناوخب  هچ 

منک رس  هدید و  زارفب  ینک  ابا  هچ  ینک  اطع  هچدوب  اطع  لضف و  هار  هن ز  متّبحب  نیسح  يا  وتب 
منک رت  هدید  هآ و  مشک  نم  وت  رظن  رب  هک  رگنبشتراقحب  نکم  رظن  وت  اهشیا  رظن  نک  داوجب 

ینعمنیا رد  اضیا 

رشب ّنج و  سرداد  ناهج  ود  رد  دوب  وکرظن  فطل  زا  دنک  ام  رب  هک  تسیک  نیسُح  زج 
ردپ مام و  نیسُح  يّالوتب  ار  ام  ماکدولآ  ردام  میداز ز  هک  زور  نا  زک  ام 

رصب  کشا  اب  يدز  لّسوت  ود  ره  نیسحبیبت  درد و  ملا و  دش  ام  ضراع  نامز  ره 
دّیما رد  شنوکودـب  ار  ام  تسینلوسر  لآ  مَرَح  لوسر و  هاگرد  ریغ   31 ص : تمـصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

رگد
رسکی الوم  هن  یهاش و  هن  یماما و  هنشیوخب  میدوتسن  شلآ  دمحا و  زج  هک  ام 

ردنیا زا  ریغب  هچ  زا  مینزب  رد  رگد  ایمیورب  رگید  هناخ  ارچ  هناخنیا  زج  سپ 
ّرش نتفر  دوب و  ردنیا  زا  دیاب  ام  ریخمیهگراب  نیا  هگرد و  نیا  هدرورپ  هک  ام 
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ررض هدُرب  دَبلط  رگید  ِرَد  زا  داوج  رگنیسحب  تیالو  اناوت و  تسه  ادخ  ات 

تفگ ناوتیم  نیسُح  ای  اهعرصم  همه  رد  یلع  ای  ياجب  ءاجتلا  اضیا 

سر دایرف  یلع  ای  میاپ  تسد و  یب  رس و  یبسر  دایرف  یلع  ای  میالب  يایرد  قرغ 
سر دایرف  یلع  ای  میاوس  ام  زا  عطقنمرپ  لابیب و  مدش  ات  نم  مدز  رپ  لاب و  هکسب 

سر دایرف  یلع  ای  مایهبیب  قح  رد  ربفک  تسیلاخ  لمع  زو  متسا  رصاق  تدابع  زا 
سر دایرف  یلع  ای  میادگ  اپ  ات  رس  هک  نمتمحرم  زا  ینکیم  شزاون  ار  نایادگ  رگ 

سر دایرف  یلع  ای  میامش  باب  لئاسمرکلا  باب  يا  رد  زا  ینارب  یک  ار  نالئاس 
سر دایرف  یلع  ای  میاوَه  ماد  رد  هتَسبشیوخ  ریخ  زا  ربخیب  تلفغب  مرمع  دش  فرص 

سر دایرف  یلع  ای  میاونیب  نم  رب  ياوهانگ  زا  نیگنس  تشپ  كدنا  داز  زارد و  َهر 
سر دایرف  یلع  ای  میایلوا  هاش  ّقحنم  مرج  زا  رذگ  رد  مهاوخ  رذع  اهلا  راب 
سر دایرف  یلع  ای  میالو  لها  زا  اقحمتسین  لماک  هچرگ  مناتسود  زا  یلع  ای 

سر دایرف  یلع  ای  میاجر  دشاب  سَب  وت  ربلمع  ین  دهجب و  ین  مدیما  دوبن  ناهج  رد 
سر دایرف  یلع  ای  میامنهر  هر  رهب  يارپ  لابیب و  نیا  رب  نک  یفطل  هّللا  ّیلو  ای 

سر دایرف  یلع  ای  میاپ  تسدیب و  نم  هک  نیبرطخ  رود  نیردنا  وش  امنهر  تداوج  رب 

تسا تیبلها  يریسا  و  ع )  ) نیسح تداهشب  عّیشت  مالسا و  ياقب 

تفر نایعیش  زا  وا  ياهتقیقحتفر  نایم  زا  زورما  هچرگ  عّیشت 
اج  رهب  رئاد  دوب  وا  موُسراج  رب  ياپ  دنامب  شلصا  یلو 

شیب دنز  وا  رب  اههمطل  هچرگاشینوا  لصا  رب  دنز  ناوتن  یسک   32 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
دوجوم هتشگ  قح  زا  قح و  شلصا  هکدوبان  درک  ار  وا  لصا  دیاشن 

تسا نیش  روش و  ردنا  هعیش  شدایبتسا  نیسح  دای  رد  هکنآ  اصوصخ 
زوس رگج  هآ  هدنشک  شیاهّمغ  ززور  رهب  هام و  رهب  لاس و  رهب 

شوگ هتفس  نابز و  درو  دوبشومارف  زگره  وا  رکذ  ددرگن 
تسد زا  دهدب  ار  دوخ  لصا  دیاشنتسه  نیسُح  مان  ات  هعیش  نایم 
هآ نیا  ناغفا و  نیا  دنیشنن  ورفهاش  نآ  مان  زگره  وحم  ددرگن 

تخومآ تربع  سرد  هچ  لعشم  نیزوتخورفا  لعشم  تداهش  زا  دعب  نیسُح 
شومارف شمان  ناهج  ردنا  دنکشوماخ  رون  دزاس  تساوخ  شیودع 

ددرگ ادخ ؟؟؟ نوخ  اجکددرگ  شوماخ  قح  رون  یک  یلو 
ماّیا فیرصت  رب  هنهک  ددرگنماش  هفوک و  البرک و  ثیدح 

شومارف ددرگ  ات  دوب  ناسنآ  هنشوگرگج  نآ  رب  دش  هکیئاهمتس 
يدوزف مغ  رتمک  هک  دشیم  اسبيدوب  هاش  نآ  نتشک  سب  رگا 

دنتشگ هتشک  نید  نیا  هار  رد  همهدنتشگ  هتشک  نیک  زا  هلمج  ناماما 
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يراج رهن  رانک  ناشطع  بليراوخب  ناسنیا  دوبن  ناشیا  یلو ز 
دش اهبسا  ّمس  لاماپ  شنتدش  اههزین  رب  شرس  نتشک  زا  سپ 

دندیُرب ناشیا  نت  زا  تسد  رسدندیشک و  نوخ  رد  همه  شناناوج 
دنتسش تسد  ناج  زا  هک  اهکدوک  هچدنتَسب  بآ  شتیب  لها  يورب 

هراپ تشگ  ناکیپ  ششوغآ ز  ردهراوخریش  قلح  بآ  ياجب 
شمایخ رد  نیک  زا  شتآ  يدندزشمارتحا  ياجب  نتشک  زا  سپ 

یلیس برض  زا  دوبک  شیور  یکیشمیتی  لافطا  دندرزایب  شمیرح  لها  تمرح  ياجب 
ار یکیدندیـشک  شیاپ  زا  لاخلخ  یکی   33 ص : تمـصع ، تیبلها  تما و  لـیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید  یلین  هناـش  هناـیزات  زا  یکی 

دندید رد  ششوگ  هدرپ 
يراوسرتشا ندُرب و  يریسايراوخ  رجز و  نیا  هنیک و  نیا  زا  سپ 

ماندب موق  ریسا  هّللا  لایعماش  هفوک و  ات  البرک  تشد  ز 
دندیشک هر  ردنا  هک  اهتنحم  هچدندید  هفوک  ردنا  هک  اهیراوخ  هچ 

ماش هریت و  دش  ناهج  ناشیا  رب  هکماش  رد  دندید  اهچ  دناد  ادخ 
قاطیب هناریو  رد  دندرک  ناکمقاّسف  مزب  اهرازاب و  زا  سپ 

تسا زادگ  ناج  يریسا  اب  نکیل  وتسا  زاونمغ  دوخ  البرک  ثیدح 
دراد هدنیاپ  شاهّصق  يریسادراد  هدنز  ار  البرک  يریسا 

شوه رد  دای و  رد  دروآ  يریساشومارف  اشاح  دوش  رگ  تداهش 
زوریپ تشگیم  دوخ  دصقرب  ودعزورنآ  دوب  تداهش  اهنت  رگا 
لاماپ مانمگ و  دنک  ار  تداهشلام  هلیح و  رکمب و  یتسناوت 

دندرمش ناسآ  ایبنا  لاتقدندرب  نیب  زا  اههتشک  نارازه 
نامیئل نآ  دندرک  هچ  دنادیم  هکنابایب  ردنا  دش  هتشک  ینیسُح 

دنیامن شریبعت  هداس  یلکشبدنیامن  شریوزت  دوب  ناسآ  هچ 
رگید دارفا  نوچ  لهس  دشابنربیمپ  طبس  نتشک  هچرگا 

يدوبن اهلد  همه  رد  ّرثؤميدوبن  اغوغرپ  ردقنیا  یلو 
شومارف ار  شمان  دندرک  ناوتشوپرس  تشاذگب  وا  يور  رب  ناوت 

شلامیاپ يدننک  یتسلاحمشلایع  يریسا  اب  نکیل  و 
تشاذگب راع  گنن و  گنر  نمشدبتشادرب  راک  زا  اههدرپ  يریسا 

قفانم نآ  ناوریپ  دیزیقیالخ و  ياوسر  درک  يریسا 
شناهن رفک  نطاب و  قافنشناهج  رب  تباث  درک  يریسا 

ناودع  ملظ و  زا  نیسح  لتق  دب  هکناشخرد  ملاع  رب  درک  يریسا 
يدوبن نایغط  زا  رفک و  زا  رگايدوبن  ناودُع  نیسُح  لتق  رگا   34 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

ردیح لآ  اب  ياهنیک  شدوبنربمیپ  اب  يدوبن  نیک  ار  وا  رگ 
ّتلذ لاح  اب  نایمور  لثمبتلاسر  لآ  ریسا  دزاس  ارچ 
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يدرکن ربکا  قلاخ  زا  ایحيدرکن  ربمغیپ  تمرُح ز  ارچ 
يراوسرتشا نوُرب و  يریسايراز  راوخ و  یفطصم و  میرح 

شیاقب رهب  ببس  ددرگ  ودعشیابن  دهاوخ  قح  هکیرما  داوج 

هیثرم

دزوسب باتفآ  ردنا  تنت  هکیودزورف  هام  نوچ  نانس  رب  ترس  هکیا 
دزورف هلعش  وچ  وت  رامیب  لد  اتدندنکف  تاتفآ  رد  تفیرش  شعن 

دزوسب هّصغ  ترهاوخ ز  لد  هک  اتناروتس  لامیاپ  دندرک  وت  مسج 
دزوسن میتی  هگرخ  ودع  چیهشتآ  يدندز  ارچ  ار  تهگمیخ 

تسوا يالبرک  تسوا  مانب  اجره  تسا و  هّللا  راث  نیسح 

تست يادف  اهناج  هک  نوک  ود  ره  ناج  ياتست  يارس  ملاع  هک  نیملاع  ّرِس  يا 
تست ياهبنوخ  قح  رَس و  قح  هارب  يدادنیسُح  دوخ  وت  اّما  وت  لیفط  همه  ملاع 

تست ياونین  نوچ  وت  رازم  البرک  دشناتسود  ياهلد  وت  ربق  شرعب و  اج  دوخ 
تست يالبرک  نامه  تست  مانب  اجرهرازم  هعقب و  ارت  تسا  البرک  هن  اهنت 

تست يارس  نحص و  وت  مانب  دش  هعقف  رهتسه  وت  لفحم  لد  همه  یملاع  ناج  نوچ 

ترضحنا رب  هدراو  بئاصم  رکذ  هیثرم و 

وت ناشطع  بل  نآ  يادف  مدآ  ملاعوت و  ناج  يادف  اهناج  البرک  دیهش  يا 
وت نارای  نت  ود  داتفهب و  تدنتشک  هنشتتارف  ّطش  بل  ات  هَشیا  هچ  تریصقت  دوب 
وت نالفط  هلان  هآ و  تفریم  کلف  ربیگنشت  زا  ارچ  سپ  مرجم  وت  يدوب  را  مریگ 
وت  ناجیب  هدرمژپ  رغصا  يادف  ناجریت  هب  يدندیرد  شقلح  ارچ  ار  تراوخریش 

نالفط بآ  دنـشونن  اتبآ  کشم  کی  یپ  زا  دندیُرب  تسابع  تسد   35 ص : تمـصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
وت ناوسن  وت و 

وت ناماس  رس و  رسکی  رگم  يدنزوسب  اتنیک  لها  يدندز  شتآ  ارچ  ار  تیاههمیخ 
وت نازوس  هنیس  ناوختسا  دندرک  مرنروتس  زا  دندرک  لاماپ  ارچ  ار  تکاپ  شعن 

ینعملا اذه  یف  اضیا 

یناهج ود  ناج  وت  هک  تیادفب  ملاع  ناجیناج  وت  دنمسج و  همه  مدآ  ملاع و  زا  هکیا 
یناگمه عیفش  تاجاح و  هلبق  یئوت  هکدرآ  وت  يوس  ادخ  دزن  بلط  تسد  سک  همه 
ینایع تاهابم  وت  دهَم  ندنابنج  رهبتشارفارب  لیربج  هتشگ و  کلم  رخف  تتمدخ 

یناوَر بآ  یبلط  نامیئل  تّجحب ز  وتیتسه  هتفای  ناکم  نوک و  همه  وت  لیفطب 
یناوج ریپ و  رَه  وت  رای  همه  دنتشک  هکلبدندرکن  تیرای  هتخانشن  وت  ردق  نایفوک 
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یناور بآ  دومن  وت  زا  غیرد  محریب  رمشارتَرَس  دندیُرب  هنشت  بل  هک  يدرک  هچ  وت 
یناوخب وت  نآرق  همه  يارب  و  همهار ؟؟؟ قح  تیآ  ات  هک  تفر  ین  رَس  رب  وت  رس 

ینادن وت  منیا  نم  هک  نآرقب  هزین  رس  زاوا  نهد  رب  يدز  دناوخ و  تیجراخ  یجراخ 
یناکم اجهمهب و  دیآ  رگ  هولج  قح  رونشرونتب  ناهنپ  وت  رون  دنک  تساوخ  وت  مصخ 

یناسرب ار  قح  همه  رب  ات  هک  هتفر  اجهمهرید  رگا  تشط و  رگا  تسا و  تخرد  تسرونت و  رگ 
ینامز تَسب  ناوتن  ار  قح  قطان  بل  هکتسنادن  بوچ و  وت  بل  رب  دزب  دنه  رسپ 

ینعملا اذه  یف  اضیا 

دوبن ءاسّنلا  ریخ  شردام  یلع و  شبابدوبن  ادخ  لوسر  طبس  نیسُح  مریگ 
دوبن افج  شبا  رب  دشک ز  یک  هنشت  بلنامهیم  هدناوخ  یسک  نامهیم و  دب  هدناوخ 

دوبن اغد  موق  همیش  زج ز  ملظ  نیانامهیم  نشت  یسک  هتشکن  نایفوک  زج 
دوبن ارچ  ّتیمح  ار ز  هّیما  لآتسا  ترطف  سومان  ّتیمح  برع  ردنا 

دوبن اور  ناسنادب  ماشب  ات  دندُربراوسرتش  تمصع  هدرپ  ناگدرورپ 
دوبن  اههتشک  نآ  رس  نانس  رب  شاکیاراوریسا  اجکی  يراوسرتش و  اجکی 

دوبن ادج  نالفط  هلان  یمد ز  اجکینیسُح  ِرَس  بنیز  ُخر  ربارب  اجکی   36 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
دوبن يرولا  ریخ  هداون  رگم  بر  ایماشب  ات  ریجنز  لغ و  رد  دابعلا  نیز 

دوبن اور  ناغفا  همهنیا  دیوگ  هکنآ  وکرشحب  ات  هیرگ  دنک  داوج  رگا  مغ  نیز 

ترضحنا تحاسب  یگدنب  صاصتخا  تدارا و  صالخا  ضرع 

تسین ربارب  سک  وت  اب  ناهج  ناهش  رد  هکتسین  رگید  هاش  هاشیا  وت  ریغ  هک  ارم 
تسین رورس  ریما و  سک  نم  رس  رب  وت  زجبوت  مهاش  وت  نم  يالوم  وت و  نم  ریما 

تسین رگید  ریما  چیه  یئوت  ریما  رگودننایادگ  ناهش  سپ  یئوت  هاش  هک  رگا 
تسین رتهب  هدنب  اجنیا ز  رد  ریزو  هشهمه و  ياجتلم  وت  زَع  هگرد  میرح و 

تسین رد  رب  هداتس  یئادگب  هش  مادکدراد  اجتلا  رب  یتسد  هن  ریما  مادک 
تسین روشک  تفهب  يریما  یلو و  نینچرگد  هاش  وت  زجب  دریگن  هک  یسک  اشوخ 

تسین رگید  هاشب  دیزیب و  رظن  ارمتنابرقب  نم  ناجیا  یئوت  نم  ریما 
تسین رسمه  لیدع و  وا  هبترمب  یسکملاع  همه  رد  هک  مریگ  هچ  نیسُح  زا  لد 

تسین رورپهدنب  هاش  نیا  زا  هب  هش  چیه  هکتسه  رگید  هاشب  تجاح  هچ  نیسُح  زا  سپ 
تسین رهوگ  كاپ  دوب  شسب  هن  نیا  هکنآ  رهسب  الوم  تسا و  سب  مریما  تسا و  سب  مهش 

تسین رتمک  هاش  هشنآ ز  هدنب  مالغهاشب و  تسا  تجاح  هچ  ار  وا  هدنب  هکلب  هن 
تسین رگید  هاشداپ  وا  زُج  نوکُرُد  هکریگم  هاش  شیوخ  رهب  نیسُح  ریغ  داوج 

ینزهنیس ياهمد  اهیئارسهحون و 
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نیسح ارهز  هداز  يا  ءایقشا  لیتق  يانیسح  ارهز  هداز  يالبرک  دیهش  يا 
یفطصم مشچ  رون  زا  ادخ  هار  هتشکافق  زا  هدیُرب  رس  افج  غیت  هتشک 

نیسُح ارهز  هداز  يا  ادج  رکیپ  زا  رَس  يا 
نیسُح ارهز  هداز  يا  ادُهلا  حابصم  وت  ياتسین  رون  ار  ام  وت  رون  زج  رات و  ملاع  وت  یب 

نیسُح  ارهز  هداز  يا  اونیب  ریگتسدتاجن  یتشک  وت  میهانگ و  يایرد  قرغ 
هداز يا  اونین  بیرغ  ياناـمناخیب  دوخ  وت  اـپ و  رب  وت  رهب  زا  ملاـع   37 ص : تمـصع ، تیبـلها  تما و  لـیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

نیسُح ارهز 
نیسُح ارهز  هداز  يا  یفطصم  لیلس  ياناج  هنشت  يداد  وت  دوب و  تردام  رهم  بآ 
نیسُح ارهز  هداز  يا  ادج  دش  شیاهتسدبآ  رهب  تدیشر  ساّبع  دنتشک و  تربکا 

نیسُح ارهز  هداز  يا  اطخیب  هانگیبریت و  كون  زا  دیرد  شقلح  ترغصا  هراوخریش 
نیسُح ارهز  هداز  يا  اهبسا  ّمس  ریزترکیپ  ای  نانس  كون  رب  میلان  ترس  رب 

نیسُح ارهز  هداز  يا  ارچ  نهاریپ  هنهکتساهمامع  عماج و  رب  عَمَط  يدرک  را  نمشد 

یئارسهحون اضیا 

ار ام و  ناج  مسج و  تناج  مسج و  يادف  ياادخ  هار  هتشک  يا  البرک  دیهش  يا 
ایحیب نایفوک  يافج  روج و  زا  هآتارف  بنج  رد  هنشتبل  ارت  دنتشک  هچ  زا 

اغد موق  نآ  دنتشک  ارچ  ار  تراوخریشبَبَس  مرجیب و  دنتشک  همه  تناناوجون 
افج زا  يدندز  شتآ  ارچ  ار  تیاهمیخعمط  زا  دندومن  تراغ  رگا  تلاوما  لام و 

اهکاخ يورب  يدندنکف  ار  تکاپ  شعننفکیب  سپ  ارچ  تدنتشک  هنشتبل  َرا  مریگ 
ارچ يدندومن  تنابسا  ّمس  لامیاپنهریپ  نودب  ندندنکف  نایرع  را  مریگ 

اههزین كونب  يدندرک  هچ  زا  تکاپ  ُسارزامن  تدندناوخن  دندرکن و  ّتقر  را  مریگ 
، الط تشط  رد  هاگ  رونت و  جنک  رد  هاگتخرد  زیوآ  هاگ  ار  ترس  يدندرک  هچ  زا 

ینزهنیس هحون 

الیل رسپ  یب  بنیز  رگجنوخالیواو  هآ و  دص  الیواو  ها و 
اهنت هّکی و  ادعا  فص  رداروشاع  زور  ارهز  هداز 

اغوغ دننکیم  نالفط  فرطکیاصحا  زا  جراخ  نمشد  فطکی 
بر ای  بر و  ای  بل  ردنا  شرکذخلا  الیواو  هآ و 

بش  شزور  هتشگ  نارای  مغ  زا 
ایرد نوچ  هدید  هآ و  زا  رپ  لدبنیز  مغ  زو  نالفط  مغ  زو   38 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

رفاک مین  نم  رکشل  يا  تفگخلا  الیواو  ُهآ و 
ردیح نم  باب  مّدج  یفطصم 

اضعا زا  هتفر  مبات  شطع  زارکیپ  زا  مسأر  دیُربیم  هنشت 
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مریس ناهج  زا  ناراییب  هکنمخلا  الیواو  هآ و 
مریمیم دوز  اهتحارج  نیز 

ایرد بل  رب  مهدب  ناج  هنشتمریصقت  تسیچ  مدرم  يا  رخآ 
مناملسم نم  رکشل  يا  رخآخلا  الیواو  هآ و 

منآرق لدع  ربمغیپ  لقث 
ارنامهم هنشت  رفاک  دشک  یکمنامهم  هک  سب  دوبن  همه  رگ 

نم لاحب  نک  یمحر  نود  رمِشخلا  الیاو  هآ و 
نم لایع  رب  ملاظ  يا  یمحر 

انیس هنیس  نکشم  دگل  بنم  لالح  نک  یبآ  هرطق 
خلا الیاو  هآ و 

ینزهنیس هحون  اضیا 

ياو نیسُح  ياو  نیسُح  راوخنوخ  رمش  لوتقمياو  نیسُح  راییب  ماکهنشت  يا 
ياو نیسُح  ياو  نیسُح  دندیُرب  تنت  زا  رَسياو  نیسُح  ياو  نیسُح  رادمَلَع  یب  هاش  يا 

ياو نیسح  دندیشک  نوخب  تِمسج 
( ياو نیسُح  ياو  نیسُح  رارشا  يافج  زا  هآ  ) ياو نیسُح  دندید  هچ  رگم  تمرُج 

ياو نیسُح  وت  رهاوخ  مشچ  ردياو  نیسُح  وت  ِرَس  ین  كون  رب 
ياو نیسح  نایرع  كاخب  تشعنياو  نیسُح  ياو  نیسُح  رادومن  شبل  رب  ناج 

ياو  نیسُح  نایب  رد  هداتفا 
نیسُح ياو  نیسُح  رایسب  ياهمخز  اب  ) ياونیـسُح نابـسا  ّمس  لاماپ   39 ص : تمـصع ، تیبـلها  تما و  لـیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

( ياو
ياو نیسُح  وک  تربکا  هدازهشياو  نیسُح  وک  تروای  هاشیا 

( يا نیسُح  ياو  نیسُح  رای  سَک و  یب  وت  یتشگ  ) ياو نیسُح  وک  ترغصا  هوابون 
ياو نیسُح  وت  ردارب  شش  وُکياو  نیسُح  وت  رفعج  نوع و  وک 

ياو نیسُح  هنیزح  نآ  هلان  ابياو  نیسُح  هنیکس  وت  شعن  رب  ياو  نیسح  ياو  نیسُح  رابکیب  دش  شوماوخ  ياو  نیسُح  وت  رکشل  ریم  وک 
( ياو نیسح  ياو  نیسح  راب  مهد  ناسچ  مغ  نیا  ) ياو نیسُح  هنیس  زوس  دیوگ ز 

ياو نیسُح  مراسُگمغ  وت  يدوبياو  نیسُح  مرادج  ات  باب  يا 
( ياو نیسح  ياو  نیسُح  راّفک  موق  گنچ  رد  ) ياو نیسُح  مراوخ  وت  زا  سپ  رگید 

ياو نیسُح  تدیهش  افج  زا  درکياو  نیسُح  تدیُرب  رس  هک  اباب 
( ياو نیسُح  ياو  نیسُح  راتفرگ  ام  میتشگ  ) ياو نیسُح  تدیشک  نوخ  كاخ و  رد 

ینزینیس هحون  اضیا 

ياو نیسُح  ادخ  رهبياو  نیسُح  ادج  رس  يا 
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ياو نیسُح  البرک  ردياو  نیسُح  الب  ُرپ  يا 
يرادن نفک  نت  رب  يراوخب  ياهداتفايرادن  ندب  رد  رس  هداتفا  ارچ  اباب 

يرادن نتب  دش  نوچ  تسابل  هماج و  وکيرادن  نهریپ  کی  نت  رب  وت  ارچ  اباب 
هدیُرب تنت  زا  رس  ملاظ  مادک  ابابياو  نیسُح  ادر  نت  َرب  يرادن  ارچ  اباب 

هدیشک نوخب  تشعن  محریب  مادک  اباب 
هدیرد تیولهپ  یک  هزین  كونب  ابابهدیدن  ارَم  ایوگ  نم  رب  هدرکن  یمحر 
تهاگهمیخب شتآ  رکشل  دندز  ابابياو  نیسُح  افق  زا  رَس  تدیُرب  نینچنیا  یک 

تهانگیب  لافطا  ارحصب  دش  هدنک  رس 
وک اباب  وت  تمـشح  وُکتهافـس  نآ  زا  یماـح  ار  اـم  تشگن  نتکی   40 ص : تمـصع ، تیبـلها  تما و  لـیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوـید 

تهاپس رکشل و 
مراز لاحب  رگنب  مرادجات  باب  ياياو  نیسُح  ابرقا  یب  رخآ  یتشگ  هرابکی 

مراکف تلاح  زا  نک  یشسرپ  زیخرب و 
مرادن يرورس  نم  ناج  ردپ  يا  وت  زا  دعبمراوخ  تسا  هدومنب  یمیتی  نوچ  هک  رگنب 

یلیس برض  میوُر ز  دزاس  دوبک  کی  نآياو  نیسُح  افواب  يا  ملاحب  امن  یمحر 
یلین هدومن  متشپ  هنایزاتب  کی  ناو 

یلیلع کی  زج  میرادن  نز  تشمکییلیفک  ارم  دوبن  نمشد  گنچب  اباب 
ياو نیسُح  ام  رهب  زا  نک  هراچ  زیخرب و 

( ینزهنیس اضیا  )

ياو نیسُح  دندیشک  نوخب  ششعنياو  نیسُح  دندیُرب  شنت  زا  رس  ياو  نیسُح  ياو  ياو 
ياو نیسُح  هراپ  ریت  هتشگياو ز  نیسُح  هراوخریش  موقلُح 
ياو نیسُح  نازوُس  باتفآ  ردياو  نیسُح  نابایب  رد  هداتفا 

ياو نیسُح  یلیس  هدروخ  رمش  زاياو  نیسُح  یلین  هنیکس  يُور 
ياو نیسُح  نامیتی  رب  هلان  ردياو  نیسُح  ناودُع  ریسا  بنیز 

ياو نیسُح  هنیس  تشپ و  هتسکشبياو  نیسُح  هنیک  لها  بسا  زا 
ياو نیسُح  نابات  هام  وچ  ین  َربياو  نیسُح  ناناوجون  ياهرس 
ياو نیسُح  دش  اههزینب  شسأرياو  نیسُح  دش  افق  زا  حوبذم 

ياو نیسُح  دندیشک  نوخب  ششعنياو  نیسُح  دندیُرب  شنت  زا  تسد 
ياو  نیسُح  شنارزیخ  بوچ  زاياو  نیسُح  شنابل  دش  هدرزآ 

41 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

ینزهنیس هحون  اضیا 

ياو نیسُح  ادخ  رهبياو  نیسُح  ادج  رس  يا  ياو  نیسُح  ياو  ياو 
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ياو نیسُح  الب  ره  ربياو  نیسُح  التبم  يا 
ياو نیسُح  البرک  ردياو  نیسُح  الب  ُرپ  يا 

ياو نیسُح  نََدب  نایرعياو  نیسُح  نفکیب  يا 
ياو نیسُح  نت  هراپ  دصياو  نیسُح  نهریپ  یب 

ياو نیسُح  نطو  زا  رُودياو  نیسُح  نَِحم  رپ  يا 
ياو نیسُح  َّبر  بُوبَحمياو  نیسُح  بلهنشت  يا 

ياو نیسُح  هش  مولظمياو  نیسُح  هنُگیب  يا 
ياو نیسُح  ترغصا  وکياو  نیسُح  تربکا  وُک 
ياو نیسُح  تروآبآياو  نیسُح  تروای  وُک 

ياو نیسُح  رسپیب  ياياو  نیسُح  رگجنوخ  يا 
ياو نیسُح  رز  تشط  ردياو  نیسُح  رس  هدرزآ 

ینزهنیس اضیا 

نیسُح ياو  نیسُح  هآ  افق  هدیُرب ز  رسنیسُح  ياو  نیسُح  هآ  افج  غیت  هتشک 
نیسُح ياو  نیسُح  هآ  ندب  رس ز  ادُجیانیسُح  ياو  نیسُح  هآ  نفک  لسغ و  یب  هاش 
نیسُح ياو  نیسُح  هآ  يو  رظان  ترهاوخنیسُح  ياو  نیسُح  هآ  ین  ِرَس  رب  ترس  يا 

نیسُح ياو  نیسُح  هآ  كاچ  همه  ولهپ  تشپنیسُح و  ياو  نیسُح  هآ  كاخب  هدنام  تنت  يا 
نیسُح ياو  نیسُح  هآ  نوُرب  رصح  زا  تمخُزنیسُح  ياو  نیسُح  هآ  نوخب  هقرغ  هش  يا 

نیسُح ياو  نیسُح  هآ  وت  رتخد  ردپیبنیسُح  ياو  نیسُح  هآ  وت  رهاوخ  ردبرد 
نیسُح  ياو  نیسُح  هآ  وت  رغصا  راوخریشنیسُح  ياو  نیسُح  هآ  وت  رَبکا  دش  هتشک 

42 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

. دوشیم رکذ  تاّیعابر  رد  نینچمه  بسانم و  ياهلحم  رد  زین  نیا  ریغ  ینزهنیس  ياهمد  هحون و 

هراشا نوچ  تیب  دنچ  نیا  ماهدرک  مظنیسرافب  شیپ  لاس  یس  رد  ار  نآ  همه  هک  ع )  ) نینمؤملا ریما  هب  بوسنم  ناوید  زا  تیب  دنچ  همجرت 
دوشیم دای  اجنیا  رد  دراد  البرک  هعقوب 

اهبارحم ءآلبرکلاب و  واهباقتعا  یسفنب و  ّینأک 
اهباوثاب سورعلا  باضخءآمّدلاب  یّحللا  اّنم  بضختف 

اهباوبا حاتفم  تیتوا  ونایعلا  يار  کی  مل  اهارا و 
اهباتنم لبق  اهلددعافّدرت  نا  نم  كابات  بئاصم 

اهباد یف  ساّنلا  ۀمایقلابحاص و  انمئاق  هّللا  یقس 
اهباعت ربصاف ال  کل  لبنیسح  ای  یل  راّثلا  كردملا  وه 

اهبازحا لتق  یف  رّصقیام  ّفلا و  ّفلا  مد  ّلکل 
اهباتعا رذعب و  لوقنیملاظلا  عفنی  کل ال  انه 

تما لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 221زکرم  هحفص 47 

http://www.ghaemiyeh.com


اهبازجتل تحضا  كاین  دفقارفلل  نرجضت  الف  نیسح 
اهبابرال ءاقب  ناباهب ال  حصفا  ربخت و  روّدلا  لس 

اهباجیا یحو و  تایابنینمؤملل  ّکش  نیّدلا ال  انا 
اهبارعاب انیلع  ّتلصواهمکح  یف  رخفلا  ۀمس  انل 

اهبالّطلل هیلع  مّلس  .و  یفطصملا كّدج  یلع  ّلصف 

( همجرت )

البرک تشدب  ایوگ  تمنیبیضترم  ناج  حور  يا  نیسح  يا 
نم دالوا  زُج  وت  رود  رب  تسیننم  دافحا  زُجب  دوبن  ترصان 

گنجب  دنیآ  وت  اب  مه  تبقاعگنت  دنریگ  ار  راک  یموق  وت  رب 
نیمز رب  ام  زا  دنزیر  اهنوخنیک  لوتقم  يوش  ارحص  نآ  ردنا   43 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

سورعون ياههماج  گنر  نوچمهسُؤُر  نوخ  دنک  نیگنر  اهشیر 
منم شحاتفم  ملع  ره  رد  کیلمندید  دوب  نیعلا  يأر  هچرگ 

رسب دیآ  ارت  یتابیصم  هکردق  ياّیهم  امنب  ار  شیخ 
تسَبب قح  ار  الب  نیا  دهع  وت  ابتَسلا  زور  زک  تسین  ّدَر  لباق 

ادخ ام  زا  دنک  یهاوخنوخ  هک  اتالب  نیا  رد  ینک  دیابیم  ربص 
روهظ رد  اداب  هدنیاپ  شتلوصروشن  ات  ام  مئاق  داب  هدنز 

وت هاوخدب  همه  لسن  دشکیموت  هاوخنوخ  نم  هاوخنوخ  دوب  وا 
دش هتشک  نارازه  منیب  شدی  ربدش  هتفر  ام  زا  هک  ینوخ  ره  رهب 

درگنن ملاظ  رهب  يرذع  چیهدروان  يروصق  نتشک  رد  چیه 
رادَم ّمه  دوخ  رب  سفن  قارف  زارادم  مغ  تداهش  زا  ناج  نیسُح  يا 

باتش اب  ددنب  راب  دیآ  هکرهبارخ  رب  دراد  ُيور  ایند  هکناز 
روگب دیوگ  یمه  تلها  دش  هچ  وگروصق  زا  اههناخ و  زا  سرپب  ور 

بارت ریز  رس  دندُرب  تدیوگباوج  رد  تنایناب  نآ  دش  هچ  وگ 
ملزنم هدومن  شتایآ  رد  ّقحملماک  ّقح  نید  نم  نیسُح  يا 

نید بوسعی  مّنُم  نید و  منم  هکنینمؤم  رهب  تسین  یکش  چیه 
ادخ شنآرق  هدناوخ  ام  رب  هکنازيرُو  لها  رب  تسام  رهب  رخف 

ام رهب  ّقح  زا  تسیزمُر  شلمجمام  رُخف  ناشن  دشاب  شمکحم 
یفطصم تّدج  كاپ  ناور  ربیهتنمیب  ناور  نک  ّتیحت  سپ 

فجن  هاشیا  وت  لآ  وت و  مهفرش  ّزع و  همه  لصا  دوب  وُک 
44 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

مالّسلا هیلع  ءادهّشلا  دّیس  نارای  يراکادف  زاياهّمش  ادخ و  ریغ  ادخ و  يارب  یتسود  راثا  رد 
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قافن هیام  دوشب  بَبَس  نامه  رخآقافتا  رهم و  بَبَس  دوش  ّقح  ریغ  رگ 
ّدَس قیرط  ددرگ  ددرگ و  تسُس  راچانّدم  رزج و  شیب و  مک و  لصو و  لصف و  نوچ  دراد 

دوب اَقب  ار  قح  هچ  تسا  دیازت  ردنادوب  ادخ  سب  وا  أشنم  هک  یتسود  ره 
نوُزف دوش  یلو  دوب  یتسود  هن  اجناکنوُرب  دوش  قح  زا  فرطکی  هک  رگم  بر  ای 

هار همین  هب  یتفرب  دومن  شیهارمههاج  رَهب  هکنا  نیسُح  ناهرمهب  رگنب 
شهر رد  داد  ناج  هرسکی  دنامب  وا  ابشهرمه  تفر  ادخ  يارب  زا  هک  سکناو 

متس زا  دندرک  هچ  شیوخ  ناروای  ابمَکَحلا  یَنب  دایز و  لآ  هب  سپس  رگنب 
ّرقتسم موق  نیا  رد  دوبن  یتسود  کیرگن  نایساّبع  هب  نیبب و  ناینایفس 

ریسا لُغب  ای  يُدب  رادب  رگد  زورریرَس  رب  دندناشنب  یکی  رگ  زور  کی 
دوبن قسن  کی  رب  همه  یتسود  راچاندوبن  قح  رَهب  زا  نوچ  هک  رگن  ناشنارای 

قمر نیرخآ  ات  هیقاب  تسا  یتسود  نیاکقح  ناتسود  همه  ّقح و  يادف  مناج 
شیرپ لد  اب  نیسح  يوُس  هراشا  شدوبشیوخ  عزن  لاح  رد  هجسوع  نب  ملسُم  نیب 

رپهر تسود  هرب  افص  زا  دنتشگرس  ناج و  تسد و  اب  هک  هورگنآ  نابرق 
غیت نانس و  زا  ناشرکیپ  هراپهراپ  دشغیردیب  دندیرخ  ریت  گنس و  هنیس  رب 

كامس ات  هکمس  ناشتبیصم  رب  دیلانكاخ  يورب  اهنت  هزین و  يورب  اهرَس 
دنک ردب  رَس  زا  همه  وا  زج  یتسود  رددنک  رظن  ار  ادخ  هک  ره  داوج  يرآ 

تیب

دشاپب مه  زا  رگد  يدنچ  زا  سپدشابن  قح  رهب  هک  رگ  تبحم 

یعابر

ادُج مه  زا  رای  ود  ددرگ  تبقاعادخ  رَهب  یتسود  دشابن  رگ 
تسکش  دیآ  یتسود  رد  تبقاعتسدب  يران  قح  رهب  زاک  یتسود 

45 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

يریسا نیسح و  نتشک  زا  دای  يریگتسدماگنه و  وا  هیرگ  لیقع و  نب  ملسم  رب  هیثرم 

ورف شناگدید  زا  کشا  سویأم  دوخ  زا  ایوگ  دندومن  راوس  يرتسا  رب  ار  وا  دنتفرگ و  وا  زا  ار  وا  ریـشمش  دندومن  ریگتـسد  ار  ملـسم  نوچ 
: تفگ یملس  هّللا  دیبع  نوعجار  هیلا  ّانا  هّلل و  ّانإ  دومرف : تخیر و 

يراتـساوخ وت  هک  ار  هچنآ  دـننام  دـشاب  راتـساوخ  هکیـسک  خـلا - کبی  مل  کب  يذـّلا  لثم  رما  هب  لزن  اذا  بلطت  يذـّلا  لثم  بلطی  نم  ّنا 
مارم فالخ  رب  دمآ  شیپ  نینچ  رکف  تسا  یگرزب  ماقم  بلاط  هکیـسک  ینعی   ) هدـش دراو  وت  رب  هچنآ  دوش  دراو  وا  رب  رگا  دوشیمن  نایرگ 

لآ نیـسحلل و  یکبا  نکل  افلت و  نیع  ۀـفرط  اهل  ّبحا  مل  تنک  نا  یثرا و  لتقلا  نم  اـهل  ـال  تیکب و  یـسفنل  اـم  هّللا  ّینا و  لاـقف  دـنکیم )
ار فلت  ندز  مه  رب  مشچ  کی  هچرگا  مرادن  هحون  نتشک  زا  دوخ  سفن  رب  منکیمن و  هیرگ  دوخ  سفن  يارب  نم  هک  ادخب  هآ  ع )  ) نیسحلا

منکیم هیرگ  نکل  مرادن و  تسد  وا  يارب 
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ملسُم رارشا  هقرف  گنچبملسُم  راییب  دش  هفوک  ردنا  نوچ 
رارشا دندرک  شرتسا  راوسرابنوخ  ریشمش  شفک  زا  دنتفرگ 

يدیکچ شیور  رب  کشا  ترسح  زيدید  راییب  سکیب و  ار  دوخ  وچ 
تسا راع  هیرگ  یگنج  درم  ياربتسا  راک  هچ  يراز  ارت  اتفگ  یکی 

دراد شیوشت  ارچ  شزور  نیا  زادراد  شیپ  یلاع  دصق  هکنآ  ره 
شیوخ رب  هیرگ  مرادن  ّقح  ّقحبشیکمتس  موق  یک  تفگ  شباوج 

منیش روش و  رد  نیسُح  رهب  زا  نممنیسُح  رهب  زا  هیرگ  نیا  دوب 
مراد هیرگ  شلایع  تشم  نآ  ربمراد  هیرگ  شلآ  وا و  يارب 

تسا  راچد  مهوا  ُرُود و  موق  نیأبتسا  راپسهر  هفوک  يوس  منیب  هک 
شلاحب مزوسیم  هفوک  دیایبشلایع  لها و  همه  اب  يدوزب   46 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

دیئامن وا  اب  ار  راتفر  نیمهدیئآ  رد  مه  وا  اب  هک  مسرت  نآ  زا 
دیزیرب مه  ار  وا  نوخ  قحانبدیزیتس  رد  وا  اب  هک  مسرت  نآ  زا 

تسا لایع  لها و  شهرمه  هکنآ  زاتسا  لایخ  ردنا  شیب  هک  مسرت  مغ و 
شلایع لها و  نآ  رب  دش  دهاوخ  هچشلاجر  اب  ددرگ  هتشک  وا  رگا 

تشاد رَبَخ  وا  يریسا  زا  یک  رگدتشاد  رت  مشچ  ملسُم  رکف  زا  داوج 

ملسم رب  هیثرم  اضیا 

ملسُم راوخ  دش  نانچ  تّزع  زا  سپملسُم  رای  یب  دش  هفوک  رد  نانچ 
دومنن شیراکادف  نزکی  زجبدومنن  شیرای  همه  ناز  نتکی  هک 

ناریح تشگیم  اههچوک  نایمنابیرغ  دننام  کیرات  بش 
یناکم ار  وا  دادن  هعوط  زُجبینامهیم  ناملسم  کی  شدرکن 
درَم رب  تخومآ  یگنادرم  هردرف  نز  ایلُع  نیاک  ُهللا  اَهازَج 

دیشورخ دوخ  اب  شتبرغ  رهب  زدیشوکب  تمدخ  رد  حبص  ات  بشب 
شدوب هناورپ  کی  نوچمه  شدرِگبشدومنیم  نمشد  عفد  شزورب 
شاب رَذَح  اب  وسنآز  ای ا  وُس  نیا  زاشاب  ربخاب  ملسُم  تفگیم  یمه 

دندومن شنارابگنس  وُس  رهزدندوبن  شیورین  وفُک  نمشد  وچ 
يوَرب دندنکفب  مابتشپ  زین  هتسد  ردنا  شتآ  يدندز 

یتشگ رای  ورین  فعض  ملسمبیتشگ  رایسب  ودع  هوبنا  نوچ 
تخاس ناوتان  شیاهمخز  وسکی  زتخاس  ناج  هتسخ  شیاههلمح  وسکی  ز 

ناج همهنآ  اب  رگد  ار  وا  دنامننازوُس  يامرگ  هنشت و  هنسرگ 
دندومن نیک  زا  شرتسا  راوسدندوبُر  شریشمش  هدرک  شریسا 

دندیدب  شرارشا  موق  ریسادندیورگب  وأَرب  هک  اهنآ  همه 
شدـیابیم ارچ  یتـفگ  سک  هنتشپ  رواـی و  ار  وا  رم  دـش  نتکی  هن   47 ص : تمـصع ، تیبـلها  تما و  لـیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوـید 
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تشک
تسه اور  شرجز  نتشک و  شیازستسهانگیب  بیرغ و  سک  ره  رگم 

يراز هآ و  اب  شرس  يدندیُربيراوخب  شدندُرب  رصق  مابب 
شیر لد  دوب و  رت  شََبل  قَح  دایبشیک  افج  اّلَج و  غیت  ریزب 

دنکفا كالفا  لد  ردنا  شورخدنکفا  كاخ  رب  شرس  الاب  زا  سپ 
روانش نوخ  ردنا  ود  ره  نت  رسرس و  زا  سپ  يدنکفیب  ار  وا  نت 

تَسب نامسیر  یناه  وا و  ياپبتسَپ  هلاّجَر  ياهّدع  هگنآ  سپ 
كاپ نت  دنادندیشکیم و  يراوخبكاشاخ  يور  رب  اهچوک  نایم 

شاب وا  هب  تدنراپس  ملسم  نوچ  هکشاب  رذح  رب  مدرم  دهع  زا  داوج 

قارعب تکرح  زا  لبق  هّکم  رد  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلا  دّیس  ترضح  هبطخ  نومضم 

رایغا رای و  رب  دز  ماع  يالصراربا  هاش  جحیذ  تفه  زورب 
یهاگهدعو يوسب  تضهن  منکیهاگحبُص  نم  ممزاع  ادرف  هک 

تسا هلآ  اب  متَسلا  دهَع  نینچتسهاگهدعو  میالبرک  نیمز 
نم نت  زا  رَس  اجنآ ؟؟؟ ردنم  نفدم  دش  البرک  نیمز 

راصنا هلمُج  اب  نت  هراپ  مدننکراوخنوخ  ناگرگ  نم  نوخ  زا  دنروخ 
تسا غیت  رهب  اّیهم  قح  هاربتسا  غیردیب  ناج  زا  نم  نوچ  سکنآ  ره 

مناکدوک لایع و  هارمهبمناور  نم  ادرَف  هک  ددرگ  ناَور 
تسین ناما  اجناک  دوش  قحُلم  امبتسین  نارگ  ناج  لذب  هک  ار  سکنآ  ره 

داعیم يوک  ات  دوش  هرمه  امبداد  ناوت  ناج  ّقح  هر  رد  سکنآ  ره 
میناوَر رسکی  ّقح  هاگنرقبمیناور  رس  ناج و  كرت  رب  ام  هک 

اهریذحت زا  شباوج  هیورت و  زور  هّکم  زا  ترضحنا  جورخ 

رت  هدید  اب  مَرَح  زا  دش  نوربربمیپ  ّطبس  هیورت  زورب 
تفگ نیرخآ  عادو  قَح  رمأبتفگ  نید  رما  رهب  كرت  ار  مَرَح   48 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

ماگ يدزیم  نایوگکیََّبل  یمهمارحا  تَسب  لتقم  يوس  هّکم  ز 
دوب ناکدوک  ناوناب و  هرمهبدوب  ناوجون  نت  هدفیه  اهنت  هن 

دوز دنک  ینابرق  هک  یتفر  یمهدوعوم  هاگنابرق  يوُس  ناباتش 
رسکی تشذگب  ادخ  ریغ  زا  هکرس  رد  دوب  شنانچ  َقح  ياوه 

نک رَفَس  نیا  كرت  یمحر و  دوخبنک  رذح  شتفگیم  دید  سکنآ  ره 
يدرگ هتشغآ  نوخ  كاخ و  نایميدرگ  هتشک  هر  نیردنا  رخآ  هک 
رس یب  تسد و  یب  ار  وت  ناناوجرسکی  دنزاس  تاهدید  شیپ  هب 

دنزاس رامیب  ندرگ  ردنا  لُغدنزاس  راوخ  ریسا و  ار  تلایع 
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نابسا ّمس  لامیاپ  شدنکنابایب  رد  تمسج  هزین  رب  تَرَس 
هّللا هّللا  اب  تسیدعو  ارمهآ  اب  تفگ  ار  ناحصان  باوج 
مباتن رس  شرما  دهاوخ ز  وا  وچمباتش  هگنابرقب  قح  رمأب 

نم موش  رغصا  ربکا و  یب  یمهنم  موش  رسیب  شهر  رد  میاضر 
ملالم قح  ياضر  رب  دشابنملایع  رب  يریسا  دهاوخ  وا  رگ 

نم رغصا  نم  ربکا  شراثننم  رکیپ  نم  رس  ّقح  يادف 

تکرح زا  ار  ترضحنا  ساّبع  نبا  تعن  امم 

دنتَسب راب  هفوک  يوس  هّکم  زدنتسشن  لمحم  رد  هّللا  لآ  وچ 
تفگ نیسح  اب  یهاوخریخ  هار  زتفشآ  رب  یساّبع  نبا  مدنآ  رد 
ار ناوناب  نیا  يَرب  دوخ  اب  ارچارناج  لذب  یتسبلاط  دوخ  رگا 

يراد هارسمه  نانز  دوبن  اوريراپسهر  نتشک  رهب  دوخ  رگ  وت 
دیلان دروآ و  نوُرب  رس  لمحم  زدینشب  راتفگ  نیا  يو  زا  بنیز  وچ 

تسین  نیسُح  زا  یئادُج  زگره  ارمتسیچ  نخس  نیا  سابع  روپ  يا  تفگب 
وا نم و  نیب  ینکفا  یئادجورنیا  زا  هار و  نیزک  یهاوخیم  وت   49 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

تاهیه تاهیه  ام  نیب  یئادجتافآ  تسا و  جنر  رگ  تسا و  شیع  رگا 
تسا نیع  رون  نآ  تقرف  بات  هنتسا  نیسح  ناج  زا  هب  نم  ناج  هن 

دوبن راوشد  ارم  مه  يریسادوبن  راع  تداهش  ار  وا  رگا 
یبیصن نآ  زا  ارم  دوبن  ارچیبیرَغ  رد  ددرگ  هتشک  وا  رگا 

ّيدع نب  جاّمرط  تایبا 

رجفلا عولط  لبق  انب  یضما  ويرجز  نم  يرعذت  یتقان ال  ای 
رخفلا لآ  هّللا  لوسر  لآرفس  ریخ  نایتف و  ریخب 

رمّسلا حامّرلاب  نینعاّطلارهّزلا  هوجولا  ضیبلا  ةداّسلا 
ّرجتلا  میرکب  یّلجت  یّتحرتبلا  فویّسلاب  نیبراضلا 

رما ریخب  هّللا  هباصاردّصلا  بیحّرلا  ّدجلا  دجاملا 
رّضلا اعم و  عفّنلا  کلام  ایرهدلا  ءاقب  هّللا  هرّمع 

رفکلا ایاقب  نم  ةاغّطلا  یلعرصّنلاب  يدّیس  انیسح  دّیا 
رمخلا فیلح  لاز  دیزیرخص ال  یلیلس  نینیعللا  یلع 

تایب همجرت  رهعلا  نب  رمعلا  دایز  نبا  و 

يریذپ ناجب  ارم  َرذع  هک  مهاوخيریگن  لد  وت  مرجز  زا  هقان  يا 
تمالم نیا  زا  ارم  امنَمتعرُس  هب  منک  ترجَز  را  مروذعم 
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ندیمرآ رجف  عولُط  زا  شیپندیسر  رتدوز  لزنمب  مهاوخ 
دنرّخف لآ  هّللا  لوسر  لآدنرهد  نادّیس  اهنیا  هقان  يا 

نابایب نیا  زا  ور  يدنتب  یتخلناناوجنیا  رب  نک  تفأر  هقان  يا 
دنیوکن همه  یئابیز  نسُح و  رددنیورهام  هلمُج  ناناوجون  نیا 
دَنلآ  نیرتهب  لوسر و  لآدنلاثمیب  هبشیب و  همه  اهنیا 

______________________________

بسّنلا لصألا و  ینعمب  میجلا  مث  نونلاب  برّضلاک  رّجنلا  ( 1)
دنراز راک  ناریش  مه  ناعجشدنراگزور و  نادرم  همه  اهنیا   50 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

دنَمصَخ بولق  رب  اهنز  هزین  مهدنمزر  بورُح و  ياهنز  ریشمش 
امرگ باتفآ و  ردنا  دنشابامیسهام  ياهوُر  نیاک  تسا  فیح 
نازوُس باتفآ  زا  شیپ  باتشبنازوُرف  هَم  نوچ  ياهوُرب  یمحر 

نوُعکم ودنآ  رب  ار  وا  هدب  ترصننوزحم  نیسُح  بر  ای  نک  دییأت 
ادخ دومن  ضرع  دوخ  معزب  یهاوخریخ  لیبس  رب  قیرط  رد  تبحاصم  نیب  رد  ّرح  راّدَـغ  دایز  نبا  انز  لسَنراوخیم  شون و  هداب  دـیزی  ینعی 

یهاوخ هتـشک  موق  نیا  اب  ینک  هتلاقم  رگا  مراد  نیقی  نم  هک  نک  ظفح  ار  دوخ  ناج  ادـخ  يارب  ارت  ینعی  دوخ  ناجب  تبـسن  رآ  رظن  رد  ار 
باوج رد  نم  دیشکب  ارم  هک  دش  دهاوخ  ّدر  امش  زا  گرزب  هّیلب  هک  دینکیم  نامگ  یناسرتیم و  گرمب  ارم  ینفوّخت ) توملابفا   ) دومرف دش 

ار وا  شمع  رسپ  تشاد و  ربمغیپ  ترصن  هدارا  هک  یماگنه  تفگ  دوخ  ّمع  رسپ  هب  سوا ) هفیاط  ینعی   ) یسوا درم  نآ  ار  هچنآ  میوگیم  وت 
. دومن عنم 

املسم دهاج  اّقح و  يون  ام  اذایتفلا  یلع  راع  توملاب  ام  یضمأس و 
امرجم ّعدو  اروبثم و  قراف  وهسفنب  نیحلاّصلا  لاجّرلا  یساو  و 

امرم رع  یغولا و  یف  اّیخ  یقلتلاهئاقب  دیرا  یسفن ال  مّدقا 
امغرت شیعت و  نا  ّالذ  کب  یفکملا  مل  تم  نا  مدنا و  مل  تشع  ناف 

نآ همجرتو  رح  تاقالم  ماگنه  دومرف  داشنا  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  هک  یتایبا 

ادـخ يارب  ارت  ینعی  دوخ  ناـجب  تبـسن  رآ  رظن  رد  ار  ادـخ  دومن  ضرع  دوخ  معزب  یهاوخریخ  لـیبس  رب  قیرط  رد  تبحاـصم  نیب  رد  ّرح 
یناسرتیم گرمب  ارم  ینفوّخت ) توملابفا   ) دومرف دش  یهاوخ  هتشک  موق  نیا  اب  ینک  هتلاقم  رگا  مراد  نیقی  نم  هک  نک  ظفح  ار  دوخ  ناج 

هفیاط ینعی   ) یـسوا درم  نآ  ار  هچنآ  میوگیم  وت  باوج  رد  نم  دیـشکب  ارم  هک  دـش  دـهاوخ  ّدر  امـش  زا  گرزب  هّیلب  هک  دـینکیم  نامگ  و 
. دومن عنم  ار  وا  شمع  رسپ  تشاد و  ربمغیپ  ترصن  هدارا  هک  یماگنه  تفگ  دوخ  ّمع  رسپ  هب  سوا )

املسم دهاج  اّقح و  يون  ام  اذایتفلا  یلع  راع  توملاب  ام  یضمأس و 
امرجم ّعدو  اروبثم و  قراف  وهسفنب  نیحلاّصلا  لاجّرلا  یساو  و 

امرم رع  یغولا و  یف  اّیخ  یقلتلاهئاقب  دیرا  یسفن ال  مّدقا 
امغرت شیعت و  نا  ّالذ  کب  یفکملا  مل  تم  نا  مدنا و  مل  تشع  ناف 

تایبا همجرت 
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تسین راع  نادرمدار  َرب  مه  گرمتسین  راوخ  مگرم  دصق و  رب  موریم 
ادا یّقَح  قح و  دصق  دنک  رگيدُه  درم  رب  تسا  راع  یک  گرم 
داهن رد  دیآ  شگنن  تداهش  یکداهج  زا  دراد  راع  ناملسُم  یک 

شیوخ  ناج  اب  دنک  یتاساُوم  رگشیک  کین  لاجر  زک  دوبن  راع 
راگدرک هانگ  زا  مارَح و  زارارف  هار  رد  راع  دوبن  گرم   51 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

نید هب  ءانبا  مزاس و  نید  ترصننید  ءایحا  یپ  نونکا  موریم 
متسین تمالم  رد  مریمب  رومتسین  تمادن  رد  منامب  رگ 

راع گرم  مگرم  تسین  مریمب  روراوخ  شیع  مرادن  مشاب  رگ  هدنز 
نآ نیا و  ریسا  یشاب و  هدنزناهج  ردناک  دوب  سب  تلذ  راع و 

ءآلب عاونا  همهب  اضر  راهظا  ءالب و  رب  ترضحنا  سفن  نیطوت  ءالبرکب و  مالّسلا  هیلع  ءآدهّشلا  دّیس  دوروب  هراشا 

دیسر لحاسب  هآ  الب  رحب  یتشکدیسر  لزنمب  هآ  البرک  هلفاق 
دیسر لزانم  ّیط  دیروآ  دورف  رابالص  دز  ار  هلفاق  يو  رالاسهلفاق 

دیسر لحارم  عطق  دش و  تفاسم  ّیطناهرمه  همه  رم  ادخ  ادن  داد 
دیسر لد  يورهر  تشذگ  نت  يورهردنکف  رگنل  هیرام  بل  رد  ام  یتشک 

دیسر لجاع  تحار  یکدنا  رگم  تسینام  بوبحم  رب  ات  البرک  فَنَک  زا 
دیسر لصاوب  قرغ  یپ  زا  لصو  هدژمداتف  مطالت  جوم و  مَد  رد  ام  یتشک 

دیسر لماک  زین  تفابتوُر  یجُد  لَیللوفا  اجنیا  رد  درک  ام  ماّیا  بکوک 
دیسر لئاح  عفار  ار  دوصقم  هّطخدیمد  تداهش  ضیف  زا  وچ  تداعس  حبُص 

دیسر لخاد  رد  زا  ام  لالجا  بکومتفرگ  ایلع  هورذ  ام  لابقا  فرفر 
دیسر لفاس  زکرم  مصخ  راسن  وگن  تخبتفایب  عّفرت  ّلظ  ام  زوریف  تلود 

دیسر لتاق  هدعو  یک  هک  ات  مرظتنمالب  عون  همه  زا  غیت و  ریت و  زا  ملدشوخ 
دیسر لئانب  گرم  یپ  زا  لَما  لیننم  دزن  ایب  هک  وگ  تسا  هدنیآ  رگ  گرم 

دیسر  لماع  تّمه  نآ  رب  ایلع  هبتریتّمه  یبلط  را  داوج  یلاع  هبتر 
52 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

ع)  ) ترضحنا لاقم  لاح و  نابزب  ینعملا  ماقملا و  اذه  یف  اضیا 

تسام ياوثم  نفدم و  الببرکتسام  ياوأم  لزنم و  الببرک 
تسام يانبا  حبذم  الببرکنم  نارای  لتقم  الببرک 

تسام ياوصق  تیاغ  ندش  هتشکنیمز  رس  نیا  دوب  ام  هگلتق 
تسام ياهرس  هولج  ین  ِرَس  ربكاچكاچ  دوش  هک  اهنت  هچ  هآ 

تسام يایلع  تّمه  یبلطقحتسا  یهاوخقح  هنحص  الببرک 
تسام يادوس  ِرَس  تیَدَحا  ابدوب  اهناج  يرادیرخ  قوش 
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تسام يابهص  بکرم  قَبَس  شخرقبَس  نادیم  یتسا و  قابس  يوک 
تسام يالاب  دق و  رب  يو  تعلخام  مهس  يدش  هعرق  نیا  ردق  رد 

تسام ياصقا  دجسم  مه  هبعکتسَنَم و  يانم  يوک  الببرک 
تسام يابید  قربتسا و  يو  كاخمیبورک  هشرع  وا  هصرع 
تسام يارسا  بش  ردق و  هلیلنیمزرَس  نیا  رد  روشاع  هلیل 
تسام ياندا  طخ  لتقم  يداوام  جارعم  هردس  نیز  هردص 

تسام يادیش  لد  رد  وا  تلصومیدمآ  تسود  يراکادف  رهب 
تسام ياضیب  دَی  رد  وا  هضبقتسیزابناجب  هتَسب  وا  هتشر 

تسام يابیز  هیده  ناج  هیِدفمَهَد  ناج  شهرب  ات  ماهدمآ 
تسام ياپ  فک  ریز  رد  هرسکیيوس  ام  هبطاق  ادخ  ریغ 

تسام ياقلا  هیام  ندش  هتشکكاب  هچ  رواد  هر  رد  ندش  هتشک 
تسام ياضمأب  هتَسب  وا  رتفدمرتفد  دهد  لتق  ضوع  رد 

تسام يایرد  هرطق ز  یکی  وچمهیسک  رب  ناهج  وچ  مشخبب  هک  رک 
تسام  ياربُک  تّجح  نم  رغصامهد  ربکا  مساق و  وا  هر  رد 

تسام ياّقَس  دی  ّقح  دی  ماوتسد  ود  ره  دتف  ساّبع  نت  زا   53 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
تسام ياضعا  رکیپ و  همه  هراپادج  نت  زا  دوش  اجنیا  مَرَس  نیا 
تسام ياّنمت  نیع  ندش  هتشکداش  مصَخ  دوشب  ملتق  هک ز  وگ 

تسام يادعا  رب  تسام  رب  هن  يِزخمرهاوخ  دربب  يریسأب  رگ 
تسام يالال  ؤلؤل  ام  ُخر  ربداوج  يا  نیسُح  رَهب  دبأب  ات 

ءالبرکب دورو  ماگنه  ترضحنا  لاقم  نابزب  نورقم  لاحنابز  اضیا 

الَص ناشیوخ  رب  ناهارمهب و  دزالبرک  تشدب  دمآ  دوُرف  نوچ 
تسام نادب  نفدم  اجنیا  رد  سپتسالبرک  رگ  نیمز  نیا  ناقیفر  ياک 
ادُج رَس  نم  نیمز  نیا  رد  موش  هکادخ  زا  لُسر و  زا  رما  نیا  تسه 

ندومن ربصب  رما  رهاوخ و  زا  ترضحنا  نتفگ  باوج  اضیا 

شارخلد نکم  هلان  نزم  هحیصشابم  نیگمغ  رهاوخیا و  نک  ربص 
تسا یناف  نیمز  تاوامَس و  لهاتسا  ینازرا  همهی  ارب  گرم 

یبتجم نَسَح  ّدَج و  رد و  امیضترم  مردپ  نم  زا  هب  تفر 
الب رد  دربن  ناطیش  وت  ملِحالتبا  نیا  رد  ریگ  ارَف  ربص 

نیمزرَس نیا  دوب  نم  هگلتقنیمغ  لدیا  هدمآ  نم  تبون 
میلَس بلق  دیاب و  ارت  ربَصمیظع  يالب  ینیبب ز  هچنآ 

مرکیپ نوخب  هتشغآ  رد  هک  ایمَرَس  یَن  َرب  يرگنب  رگا  ینعی 
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ماهنیس يورب  هتسشن  رمشماهنیرید  نمشد  يرگن  ای 
ینَز  ترسح  هک ز  دیابن  هحیصینز  تروصب  هک  دیابن  همطل 

54 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

البرکب دورو  ماگنه  س )  ) بنیز ترضح  لاح  یگتفشا 

لد رد  تفای  ملاع  ياهمغ  همهلزنم  درک  بنیز  نوچ  يداو  نآ  رد 
تسیز مغ  يارحص  رد  هک  دنادیمنتسیچ  زا  مغ  نیا  ِّرَس  هک  دش  تریحب 

ردارب زا  مغ  نیا  ّرَس  دیوُج  هکرت  هدید  اب  هش  يوُس  دش  ناور 
زیربل هدیدرگ  مغ  ّمه و  زا  ملدزیگنامغ  ارحص  نیا  تسیچ  زا  تفگب 

ُوک نیا  زا  چُوک  نارای  دنیامنب  هکوگَرب  دوز  ردارب  نم  ناجب 
نم لزنم  رخآ  لزنم  نیا  دوبنم  لد  نوزحَم  رهاوخیا  تفگب 

تسام نفدم  هاگلتق و  اجنیا  ردتسام  نکسم  رخاک  تسیداو  نیمه 
دش الببرک  يداو  تبیصندش  الب  تموسقم  هک  رَهاوخ  ورب 

س)  ) ترضحنا باوج  ار و  البرک  زا  ندرک  چوک  ردارب  زا  س )  ) بنیز ترضح  تساوخرد 

تسه زیخمغ  يداو  الَببرکتسه  زیگنامغ  تسا  ینیمز  هچ  نیا 
مدق يداهن  مد  نآ  زا  هتشگمغ  ُرپ ز  ملد  تسا  ینیمز  هچ  نیا 

مایخ نیا  دننکب  ات  وگب  دوزماقم  اجنیا  نکم  ردارب  ناج 
مرگید هگراب  نیا  زُج  تسینمرهاوخ  يا  هک  دومرفب  خاش 

دوب نارای  همه  اب  ام  نفدَمدوب  نایاپ  لزنم  الَببرک 
اضق رب  یهدب  نت  ینک  ربصاضر  زا  ریغ  هب  هراچ  ارت  تسین 

مَرَس ین  رسب  ینیبب  هچرگمروَرپمغ  رهاوخ  يا  نک  ربص 
نفکیب مندب  ینیبب  هچرگنزم  تروُصب  همطل  نکم  يُوم 

داتف ربکا  هتشک  رب  وت  مشچداهج  زورب  هچرگ  امن  ربص 
ادُج  ینیب  وچ  رادمَلَع  تسدادخ  يارب  ربص  امن  ربص 

55 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

( البرکب دورو  ماگنه  ع )  ) ءادهّشلا دّیس  ترضح  لاقم  لاحنابز و  اضیا  )

دسریم نامهم  وت  ربدسریم  نابوخ  ناطلس  البرک  يا  داب  هدژم 
دسریم نامهم  وت  ربدسریم  ناناوج  زا  یهورگ  اب  اهنت  هن  دوخ 

قح نارای  لتقَمّقح  نازابرَس  رهب  اّیهم  نک  تهاگلتق 
دسریم نامهم  وت  ربدسریم  ناباتش  يزابناج  رهب  زا  زاجح  زک 
نک هداهنب  یحبذُمنک  هدامآ  البرک  يا  ار  هاگنابرق  يوُک 
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دسریم نامهم  وت  ربدسریم  نابرق  رهب  تعرسب  قح  نابلاط 
رس تسد و  يدنهدیمرتهنشت  تداهش  بآ  رب  دنبآ و  هنشت 
دسریم نامهم  وت  ربدسریم  ناماکهنشت  هد  ناشریشمش  زا  بآ 

ردپ يرای  رَهبرَمَقلا  ّقش  نتشگ  يارب  زا  ربکا  قرف 
دسریم نامهم  وت  ربدسریم  نابات  هام  نوچ  البرک  ات  مَرَح  زا 

هانگیب میتی  نآهاگلتق  نایم  رد  مساق  رهب  یهاگیاج 
دسریم نامهم  وت  ربدسریم  ناوارف  قوش  دصب  واک  اّیهم  نک 
دیماان ددرگ  هچرگدیشر  ساّبع  رهب  اّیهم  نک  یبآ  کشم 

دسریم نامهم  وت  ربدسریم  نامارخ  نداد  رَس  تسد و  يارب  زک 
رُوُبق نآ  نایم  ردروگ  كاخ  زا  يا  هراوهگ  نک  هدامآ  رتدوز 

دسریم نامهم  وت  ربدسریم  ناکیپ  رهب  زا  شرغصا  راوخهریش 
باجح ّزع و  نآ  زا  دعببارتوب  تخد  هک  نک  اّیهم  نایرع  هقان 

دسریم نامهم  وت  ربدسریم  نامیتی  اب  يریسا  رهب  زا  مزاع 
نیّرین  شخبروننیسُح  هاگرخ  رهب  نیک  زا  زورفا  یشتآ 

56 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید  دسریم  نامهم  وت  رب  دسریم  نابایب  درگ  رَس  رهب  شتیب  لها 

البرکب دورو  بسانم 

دندوشگ لمحم  یفطصم  میرَحدندومن  لزنم  هیرام  تشدب 
دندونغ سب  يزُور  تشه  ترّغبتّزع  هاگرخ  سپ  دندرک  اپب 

دندوبن ارحص  نآ  ردناک  یئوگ  وتدنتشگ  لوتقم  مهن  زور  دش  وچ 
دندوبر ار  یثاثا  ره  تراغبنمشد  جارات  دش  هاگرخ  نآ  سپ 

دندوُدز دوخ  زا  ار  ربص  نالفط  هکهاگرخ  شتآ ز  دز  هلعش  هگانب 
دندوب هراوآ  هراچیب و  همهرسکی  دنتشگ  ردبرد  ارحصب 

ناشیا خر  رب  ندرک  رظن  ناناوج و  ندرک  بلط  البرکب و  ترضحنا  دورو 

دندوشگ لمحم  الب  يارحصبدندومن  لزنم  البرک  تشدب 
راربا ناطلس  همیخ  يدندزراجشا  بآ و  زا  رُود  يداو  نآ  رد 

درک وکن  باحصأب  ُور  هیرگبدرک  ُوب  تفرگب و  البرک  كاخ  ز 
تسیرگب هاش  سپ  البرک  دنتفگبتسیچ  نیمز  نیا  مان  باحصا  يا  هک 

تسام هر  رِخآ  نیا  دیئآ  دوُرفتسام  هگلزنم  نیمز  نیا  دومرفب 
نایاپب ار  ام  رِفَس  دش  اجنیا  هکنانابراس  نآ  هَش  درک  صَخُرم 

درک بلط  مشاه  یَنب  ناناوجدرک  َّبر  رما  َرب  لد  همیخ  ردنا  دش 
هراتس زا  یعمج  هام  درِگ  وچهرابوُد  يدنتشگ  عمج  شدرگب 
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درک رت  هدید  مغ  ترسح و  کشا  هبدرک  رظن  تعاسکی  رامقا  نآ  رب 
یهآ دناریم  مساق و  رب  یهگیهاگن  ربکا  تروُص  رب  یهگ 

تشاد  رت  هدید  شدنلب  تسد  نآ  ربتشاد  رظن  ساّبع  يُور  رب  یهگ 
كاخ يُور  اهنت  نانس  رب  اهرس  هکكانررش  هآ  هدیشک  نآ  دایب   57 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

الص ناشیوخ  رب  ناهارمهب و  دزالبرک  تشدب  دمآ  دورف  نوچ 
تسام نادبا  نفدم  اجنیا  رد  سپتسالبرک  رگ  نیمز  نیا  ناقیفر  ياک 
ادُج رَس  نم  نیمز  نیا  رد  موش  هکادخ  زا  لوسر و  زا  رما  نیا  تسه 

دوش ربکا  یلع  غاد  ملد  ربدوش  رسیب  اهمسج  اجنیا  ردنا 
ناکم دریگ  نیک  ریت  شیولگ  ربنابزنیریش  رغصا  اجنیا  ردنا 
نت ددرگ ز  ادُج  مساّبع  تسدنم  يرای  َهر  رد  اجنیا  ردنا 

كاخ يُور  رب  بش  هس  دنام  نفکیبكاچكاچ  ياهمسِج  اجنیا  ردنا 
دننز نم  مایخ  رد  نیک  شتآدننک  تراغ  ارم  لاوما  لام و 

ریگتسد ریسا و  نم  نارتخدریسا  بنیز  دوشیم  اجنیا  ردنا 

نا همجرت  البرکب و  دورو  لّوا  ترضحنا  رصتخم  هبطخ 

اذاف مهـشیاعم  تّردام  هنوطوحی  مهتنـسلا  یلع  قعل  نیّدـلا  اینّدـلا و  دـیبع  ساّنلا  دومرف : درک و  باحـصأب  يُور  دیـسر  ـالبرک  نیمزب  نوچ 
نوناّیّدلا ّلق  آلبلاب  اوصّحم 

همجرت

دندش اجنآ  دوب  ایند  اجک  رهدندش  ایند  هدنب  رسکی  قلخ 
لَسَع ای  اولح  یتشگنا ز  ردقَللَز  ُرپ  نابز  يُور  دوب  نید 

یتسیز یک  نابز  يُور  یمهنآیتسیچ  شناش  تشگنا  کی  ردق 
شالت شدنراد  تسه  یشاعم  اتشاعم  رهب  زا  دنهاوخ  ار  نیو 

ادخ نید  زا  دندرگ  فرحنمادج  یتشگ  نید  هار  زا  شاعم  نوچ 
نآ زا  هب  یتسرپُتب  دوبن  وچ  ناننان  هارمه  یلو  وکین  دوب  نید 

شاعم یگنت  رقف و  الب و  ابشادخ  دزاس  کحم  نید  رد  ار  قلخ 
یکی  دیاش  نید  لها  زا  رازه  ردیکدنا  دنامب  دیآ  الب  نوُچ 

58 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

اروشاع بش  موقنا  زا  ترضح  نتساوخ  تلهم 

دیُرب نت  زا  مَرَس  ادرف  دوش  نوچدیهد  تلهُم  ارم  بشما  کی  تفگ 
هلا اب  بش  نیا  رد  تولخ  منک  اتهاپس  يا  مدیهد  بشکی  تلهُم 

زاین زار و  منک  دوخ  يادخ  ابزامن  تاجانم و  رد  منارذگب 
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اعُد نآرقب و  نم  منارذگبالب  تشد  نیا  رد  ار  بش  نیرخآ 

اب ار  هبطخ  نیع  هک  مدید  بسانم  اجنیا  رد  باحصا  ياهباوجو  ءآروشاع  بش  رد  مالّسلا  هیلع  ءآدهّـشلا  دّیـس  ترـضح  هبطخ  همجرت 
منک لقن  اهباوج 

ضیرم كاذ  ذا  انا  مهل و  لوقی  ام  عمـسال  هنم  تون  دف  ءآسملا  برق  دـنع  هباحـصا  مالّـسلا  هیلع  عمجف  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  لاق 
انتمّلع ةّوبّنلاب  انتمرکا  نا  یلع  كدمحا  ّینا  ّمهّللا  ءآّرّضلا  ءآّرّسلا و  یلع  هدمحا  ءآنّثلا و  نسحا  هّللا  یلع  ینثا  هباحصأل  لوقی  یبا  تعمسف 

اریخ یف و ال  وا  اباحـصا  ملحا  ّیناف ال  دعب  اّما  نیرکاّشلا  نم  کل  انلعجاف  ةدئفا  اراصبا و  اعامـسا و  انل  تلعج  نیّدلا و  یف  انتّهقف  نآرقلا و 
تنذا دـق  ّینا  الا و  ءآلوه  نم  انل  اموی  ّنظا  ینا ال  الا و  اریخ  یّنع  هّللا  مکازجف  یتیب  لها  نم  لـصوا  ـال  ّربا و  تیب  لـها  ـال  یباحـصا و  نم 

لها نم  لجر  دیب  مکنم  دحاو  ّلک  ذخ  ایلو  المج  هوذّختاف  مکیـشغ  دـق  لیّللا  اذـه  مامذ و  یّنم  مکیلع  سیل  ّلح  یف  اعیمج  اوقلطناف  مکل 
نب هّللا  دـبع  ءآنبا  هیخا و  وبن  هؤانبا و  هتوخا و  هل  لاقف  يریغ  نودـیری  مّهناف ال  موقلا  ءآلؤه  ینورذ و  لـیّللا و  اذـه  داوس  یف  اوقرفت  یتیب و 

اومّلکتف هیلع  ۀعامجلا  هعبتا  نینمؤملا و  ریما  نب  ساّبعلا  لوقلا  اذـهب  مهأدـب  ادـبا  کلذ  هّللا  انا  را  كدـعب ال  یقبنل  کلذ  لعفن  مل  رفعج و 
ناحبس اولاق  مکل  تنذا  دقف  اوبهذا  ملسم  مکبحاصب  لتقلا  نم  مکبسح  لاقف  لیقع  ینب  یلا  رظن  ّمث  هوحن  هلثمب و 

59 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
مهعم برـضن  مل  حـمرب و  مهعم  مرن  مل  مامعألا و  ریخ  انتمومع  ینب  اندّیـس و  انخیـش و  انکرت  ّانا  مهل  لوقن  اذام  انل و  ساـّنلا  لوقی  اـمف  هّللا 

شیعلا هّللا  حّبقف  كدروم  درن  یّتح  کعم  لتاقن  انیلها و  انلاوما و  انسفناب و  کیدفن  اّنکل  لعفن و  ام  هّللا  اوعنص ال و  ام  يردن  فیـسب و ال 
کّقح ال و ءآدا  یف  هّللا  یلا  رذتعن  امب  ّددعلا و  اذه  کب  طاحا  دق  کنع و  یّلخن  نحنا  لاقف  ّيدسالا  ۀجسوع  نب  ملسم  هیلا  ماق  كدعب و 

حالس یعم  نکی  مل  ول  يدیب و  همئاق  تبث  ام  یفیـسب  مهبارـضا  یحمر و  مهوردص  یف  رـسکا  یّتح  کلذ  لعفا  انا  ادبا و  هّللا  یناری  هّللا ال 
ادبا کیّلخن  هّللا ال  لوسر  نبای  هّللا  لاقف ال و  ّیفنحلا  هّللا  دبع  نب  دیعـس  ماق  کعم و  توما  وا  کقرافا  مل  ةراجحلاب و  مهتفذقل  هب  مهلتاقا 

ّمث اّیح  قرحا  ّمث  یسحا  ّمث  کیف  لتقا  ّینا  تملع  ول  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هلوسر  هتّیـصو  کیف  انظفح  دق  ّانا  هّللا  ملعیل  یّتح 
ۀمارکلا لانا  ّمث  ةدـحاو  ۀـلتق  یه  اّمنا  کلذ و  لعفا  فیک ال  کنود و  یمامح  یقلا  یّتح  کتقراف  ام  ةّرم  نیعبـس  کلذ  یب  لـعیفم  يرذا 

عفدـی یلاعت  هّللا  ّنا  ةّرم و  فلا  ترـشن  ّمث  تلتق  ّینا  تددو  هّللا  لوسر  نباـی  هّللا  لاـق و  نیقلا و  نب  ریهز  ماـق  ادـبا و  اـهل  ءاـضقنا  ـال  یّتلا 
هضعب هبـشی  مالکب  هباحـصا  نم  ۀعامج  مّلکت  کتیب و  لها  كدلو و  کناوخا و  نم  نایتفلا  ءآلؤه  سفنا  نع  کسفن و  نع  لتقلا  کلذب 

یلا ربخلا  لصو  انیلع و  ام  انیضق  اّنبرل و  انیفو  دق  نوکن  کیدی  نیب  انلتق  نحن  اذاف  انهوج  انیدیاب و  کیقن  ءآدفلا  کل  انـسفنا  اولاق  اضعب و 
هدعب یقبا  رسؤی و  نا  ّبحا  تنک  ام  یسفن  هبستحا و  هّللا  دنع  لاقف  ّيّرلا  رغثب  رسا  دق  هنبا  ّنأب  لاحلا  کلت  یف  یمرـضحلا  ریـشب  نب  دّمحم 

کتقراسف نا  اّیح  عابّسلا  ینتلکا  لاقف  کنبا  كاکف  یف  لمعاف  یتعیب  نم  ّلح  یف  تنا  هّللا  کمحر  لاقف  هلوق  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  عمـسف 
. هدلو عم  اهلمحف  رانید  فلا  اهتمیق  دورب  باوثا  هتسمخ  هاطعاف  هیخا  ءآدف  یف  اهب  نیعتسی  دوربلا  باوثألا  هذه  کنبا  طعاف  لاق 

همجرت

هام  درِگ  هلاه  نوچ  همه  وا  دِرگب  نارایهاش  هتسشن  یسرُک  ِرَس  رب  داهن و  یسرُک 
مرگنیم هباحـص  ره  زادیرَـس  اـفو  رد  امـش  هچرگ  هورگیا  تـفگ   60 ص : تمـصع ، تیبـلها  تما و  لـیتق  یثارم  رد  تـمحر  هـنیب  ناوـید 

دیَرتافواب
تسین دیلپ  هاپس  داُرم  یسک  نم  زجتسین  دیما  بش  نیا  زجب  ام  يارب  اّما 

زاجح ای  هفوک  دور  شیوخ  يوُکب  سک  رهزارد  یَسب  ارحص  نمشد و  هتفخ  رات و  بش 
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ینَت دََرب  مه  دوخ  هرمهب  نم  لآ  زاینتفر  درف  رهب  تسا  یتّیصو  اّما 

( بابخا زا  یکدنا  ندنام  بانجنا و  رود  زا  باحصا  ندش  قّرفتم  )

دوب هاج  کُلم و  شفده  دصقم و  هکنآ  تفردوب  هاش  دوصقم  هن  هاج  هک  دش  هتسناد 
تساوخ هاش  تساوخیمن  هک  یک  دنادن  امتساوخ  هاج  رهب  زا  لدب  ار  هاش  هکنآ  تفر 

درک لوُسر  لآ  يریسا  رب  دادمادرک  لوکن  ّتیصو  تفر و  تفر  هک  مهنآ 

( لاح نایب  حیضوت و  اب  لاقم  مزاول  ریرقت  )

دومن نیمزرسنآ  رد  هک  هَش  قطن  هدنبیزدومن  نید  هاشداپب  هک  یسلجم  هدنخرف 
ناسک اب  گنج  ین  هفوک و  هن  ام  دوصقمنایناهج  قلخ  همه  رب  دناسر  ینعی 

سَخ كاخ و  ار ز  ادخ  هار  كاپ  میزاسسب  منوریم و  ادخ  ياضر  یپ  زا  ام 
تسا یهلبا  نیع  ام  رب  یهش  رب  رخف  نیاکتسا  یهش  رب  رخف  تنطلس و  هن  ام  روظنم 

دناهدیزگرب يرگد  ملاع  ناطلُسدناهدیرفآ  كاخ  هصرع  رهب  هن  ار  ام 
یتسایربک مَرَح  ام  کُلم  میلقایتسام  رابرد  یئادگ  تنطلس  نیا 

دوب ینَد  تاحفص  رد  لالج  ار  امدوب  ام  لالجا  لباق  هچ  ار  كاخ  نیا 
دننک رفس  نیا  ام  هرمهب  ناوتیم  یکدننک  رظن  ارناهج  ماطح  نیا  هک  نانآ 
كاچكاچ ياهندب  بلق و  نوخب  اّماكامس  رب  تسا  كاخ  زکرم  رَفَس ز  ار  ام 

قَبَس  نیا  رد  دیابب  هنسرگ  هنشت و  بلّقح  هدناوخ  راطفاب  شیوخ  يوکب  ار  ام 
شیمـش تسا و  رجنح  نوخ  ابتسین  بآب  تراهط  سُدق  میرح  ردنا   61 ص : تمـصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

تسین بالگ 
بالگ رب  هنعط  دنز  تسالبرک  كاخ  نیابان  کشم  يوب  دهد  زاب  دیهش  نوخ 

تسین كانمشخ  ندش  هتشک  قح ز  زابرستسین  كاب  ریشمش  هزین و  ریت و  ار ز  ام 

دنداهن شیپ  میلست  رس  دنداد و  ناگدنامیقاب  هک  یئاهباوج  ریرقت  همجرت و 

عمش ياههناورپ  دنُدب ز  نت  دنچ  زجعمج  هتشگ  هک  اهنآ  زا  بشنآ  دنامن  یقاب 
درک رون  عمش و  فَدَه  ار  شیوخ  هناورپدرک  رُود  هّشپ  همه  دیزو و  لَما  داب 

دیما ِرَد  ار  ام  وت  ریغ  تسین  دنتفگدیوش  ناور  مه  امش  هک  کحم  یپ  زا  تفگ 
وت يُور  عمشیب  هک  دابَم  یگدنز  نآوت  يُوب  میراد و  وت  رونب  یگدنز  ام 

ام يوس  وت  يوُس  تسام و  يوُک  وت  يوُکام  يُوب  وت  میمش  تسام  يُور  وت  يُور 
راگزورب منامب  هدنز  وت  یب  هک  رتشوخراب  رازه  مدنشکب  رگ  تفگب  کی  نآ 

باسحیب موق  نینچب  تمراذگاو  رگباوج  مهد  ربمیپ  هب  نوچ  تفگب  کی  نآ  و 
وت ياپب  مراذگ  لوسر  تمرُح  اتوت  يادف  ناج  منک  هک  ّقح  ّقحب  ینین 

گنسب تنمشد  منز  حالس  دنکشب  رگگنجب  یمه  مشوکب  تسا  ارم  نتب  ناج  ات 
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لوُهَج رکشل  نینچب  تمراذگ  او  رگلوُسر  َِرب  مرآ  هچ  رذُع  تفگب  کی  نآ  و 
ناگدنز شیع  منکن  میوگن و  تکرتناگدنرد  مدنردب  رگ  تفگب  کی  نآ  و 

هاش ياپب  مناشفب  ناج  هک  مین  لباقهایس  نم  يُور  دوب  هک  رگ  تفگب  کی  نآ  و 
تسین هایس  دیفسب و  رظن  ارهاش  نیاتسین  هاگراب  رگد  وچ  ام  هاش  رابرد 

تفگ  زاین  يُور  عّرضت و  يراز و  ابتفگ  زاب  شیوخ  رظن  یکی  ره  هّصقلا 
62 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

باحصأب ترضحنا  باطخ  ریرقت  اضیأ 

نَت ناج و  تشذگ  دوبن  ار  هک  رَهنم  نارای  يا  باحصا و  يا  تفگ 
هدمآ اجیب  هک  دناد  یمه  سپهدمآ  ایند  کُلم  ياوه  رد 
اَور دوبن  افص  لها  رب  رکَمافَص  لها  زا  میراد و  افص  ام 

نیبُم نید  هر  رد  ددرگ  هتشکنیمزنیا  ردنا  دشاب  ادرف  هکره 
تسا رگید  ياوه  ار  ام  ناج  بُحتسا  رس  ردنا  ار  هکره  ددرگ  زاب 

نامناخ َرب  ُور  دیدرگرب  دوزنایم  ردنا  بش  تسا و  کیرات  هک  ات 
دوبن نامحر  زا  شقیفوت  نوچ  تفردوبن  نابُرق  لباق  شناج  هکره 
تسین كاخ  رَه  لباق  شضیف  لیستسین  كاپان  هتسیاش  قح  فطل 

تسین فاصنا  زا  لباقان  رب  فطلتسین  فاطلا  لباق  يدوجو  ره 

نا همجرت  دومرف و  داشنا  اروشاع  بش  رد  ع )  ) ءادهّشلا دّیس  ترضح  هکیتایبا 

لیصالا قارشألاب و  کل  مکلیلخ  نم  کل  ّفا  رهد  ای 
لیدبلاب عنقی  رهّدلا ال  ولیتق  بحاص  بلاط و  نم 

لیحّرلا  نم  دعولا  برقا  امیلیبس  کلاس  ّیح  ّلک  و 
راوخنوخ شیوخ  نارای  اب  وت  یتسهراّدَغ  راگزوُر  يا  داب  وت  رب  ّفا  لیلجلا  یلا  رمألا  یهتنم  و 

شیک دب  مصخ  وچ  یتخیرب  شنوخشیک  افج  يا  یتشگ  تسود  هک  ره  اب 
يراوخب یشُک  نت  نیدنچ  زور  رهيراد  هک  ناتسود  زا  ماش  حبُص و  رد 
تسَپ  همیش  نارای و  نتشک  زاتسد  یشک  ین  رایب و  یعناق  ین 

دیُوپب ار  هار  نیا  نم  نوچ  دیابدیوشب  ناهج  زا  تسد  ياهدنز  ره   63 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
میناور ّقح  هار  يوسب  رسکیمیناهج  نیا  لها  سکنآ  ره  ام و 

شلأم دوب  ّقح  يوسب  رخآشلامک  یهتنم  ات  هلفاق  نیا 
تسکاچ كاچ  غیت  زا  منت  نیا  رگتسکاب  هچ  ارم  رگید  نیقی  نیا  اب 
دش ادُج  منت  زا  نم  ِرَس  نیا  وگدش  ادخ  رب  تشگرب  تبقاع  رگ 

تمارک دهد  دوخ  دیهش  رب  مهتواضق  دنکیم  مه  ادخ  رخآ 
ادَعا مَرَس ز  رب  دیآ  هچره  زااوَرپ  هچ  مََور  قح  هارب  نم  نوچ 
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شیادف مرفعج  نوع و  ساّبعشیادف و  مرغصا  نیا  ربکا و  نیا 
ناوخ اون  دوش  ینَرب  مَرَس  نیا  وگناروتس  زا  هنیس  نیا  دنکشب  وگ 

دندرگ ریگتسد  منارتخد  وگدندرگ  ریسا  نم  نارهاوخ  وگ 

ءآروشاع بش  رد  ار  رهاوخ  ترضحنا  ربصب  رما  اهتّیصو و 

يرای ارم  امنبيراز  نکم  رهاوخ 
يراز نکم  رهاوخيرادازع  مرهب  نکم  میوگیمن  رهاوخ 

يراز نکم  رهاوخيراد  نتب  ناج  ات  نک  هیرگ  نم  رب  هتسهآ 
یهّللا تمصع  وتیهّللا  تّجح  تخد  یّقِح و  تیآ  وت 

يراز نکم  رهاوخيراب  ترضح  ياضق  رب  لّمحت  امنب 
شیرلد يوش  مسرتشیپ  رد  دوب  نوگانوگ  ياهتبیصم  ار  ام 

يراز نکم  رهاوخيرادافو  نم  اب  الب  ره  رد  ینک  دیاب 
دیآ شیب  دنچ  رهدیآ  شیپ  هچره  رب  نک  ربص  یناوتیم  ات 

يراز نکم  رهاوخيراد  قح  دنچ  ره  نکم  يراز  ممتام  رد 
نادنچ  الب  منیبناحبُس  ترضح  اب  دوب  نم  تسلا  دهع 

يراز نکم  رهاوخيراج  دوش  اهتبیصم  نیا  تسا  دهع  قفو  رب   64 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
رهاوخ نکم  ناغفاربکا  یلع  شعن  رگا  دوخ  مشچب  ینیب 

يراز نکم  رهاوخيراّدَغ  نیک  غیت  هب  ددرگ  ات  ود  شقرف 
ینیشنن ربص  زاینیب  ادج  نت  زا  نایع  مساّبع  تسد  رگ 
يراز نکم  رهاوخيرادَملَع  اَقس و  هن  دنام  مربکا  هن 

ناناج نوچ  هنیس  ربنادیم  زا  مرآ  ینیبب  ار  مساق  شعن  رگ 
يراز نکم  رهاوخيرادهگن  ار  دوخ  ناغف  دایرف و  دیاب ز 
هراّوف وچ  شنوخهراپ  نیک  ریت  زا  يرگنب  رغصا  قلح  رگ 

يراز نکم  رهاوخيراذگن  وت  دیاب  دنک  ناغفا  شردام  نوچ 
ناغفا نکم  بنیزنادیم  زا  نم  یبیرغ  گناب  يونشب  نوچ 

يراز نکم  رهاوخيرای  روای و  مرادن  ینیب  ارم  اهنت 
نیشنب هگمیخ  ردنیک  غیت  هب  دُّرب  مرس  نت  زا  نود  رمش  رگ 
يراز نکم  رهاوخيراددوخ  يامنب  نزم  رِس  رب  هنیس و  رب 

ناطلغ نوخ  كاخ و  ردنایرُع  ارم  شعن  هگلتق  رد  يرگنب  رگ 
يراز نکم  رهاوخيرایسب  مخز  اب  نیمز  رب  هداتف  رَسیب 

تقفش امن  يو  ربتلفغ  یمَد  هراوخ  نکم  نم  لیلع  نیا  زا 
يراز نکم  رهاوخيراتسرپ  امنب  نم  دَعب  ار  نم  نالفط 

نم مدرگ  هدرزاکنمشد  ین  بعک  ای  دنز  ناشیلیس  راذگم 
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يراز نکم  رهاوخيراوخمغ  يرای و  ارم  نامیتی  امنب 
نیکمت نک  ربص  ربنیک  زا  دننز  شتآ  هگمیخ  رد  نایفوک  نوچ 

يراز  نکم  رهاوخيراوخ  اب  دندرگ  ردبرد  نالفط  راذگم 
65 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

یسفن يرا  یّناوا  لوق  حرش  ایند و  رب  ترخآ  حیجرت  رد  وا  سفن  لقع و  هعزانم  و  ع )  ) ءادهّشلا دّیـس  رما  رد  ّیحایر  دیزی  نب  ّرح  لّمأت 
ائیش ۀّنجلا  یلع  راتخا  هّللا ال  وف  راّنلا  ۀّنجلا و  نیب 

دیهش هاش  نتشک  رب  یگلمجدیدب  ار  رکشل  يایرد  نآ  نوچ  رُح 
رازه دص  شریت  ریشمش و  ندبکیرازه  ردنا  رازه  رکشل  نتکی و 
دش زاورپ  رد  هاگ  شحور  غرمدش  زات  نادیم  سفن  بسا  هاگ 
دومن يزابناج  لیم  شلقع  هاگدومن  يزاسدوخ  لیم  شسفن  هاگ 

درک كالفا  رد  لیم  یشرع  حوُردرک  كاخ  يوُس  لیم  یکاخ  سفن 
يدش بغار  بلاط و  ار  قح  هاگيدش  بلاغ  ار  سفن  ایند  هاگ 

هاوخب لد  ار  سک  تسین  نازرا  هاجهاج  کلم و  رب  نزم  اپ  اتفگ  سفن 
نیا تسا  یناف  یلو  دشاب  یمئادنیا  زا  ریغ  یهاج  کلم و  اتفگ  لقع 

تفمب دزرایمن  یناف  دوب  نوچتفگ  لقع  دشاب  دقن  نیا  تفگ  سفن 
دش گنت  شسفن  هب  تّجح  َِهر  اتدش  گنج  رد  یتّدم  شسفن  لقع و 

دوبر ار  رُح  دمآ و  بلاغ  لقعدوبن  رگید  تّجح  نوُچ  ار  سفن 
ران نیّجس و  نادواج  تشهب  ربرایتخا  نم  منک  رگ  اشاح  تفگ 
، میحج ران  زا  رتهب  ایند  كرتمیقَع  دش  ابیم  هچرگ  ایند  کُلم 
دیهش ددرگ  ادخ  هار  رد  هکلبدیما  هاگرخ  يوس  دش  ناور  سپ 

نامسآ رب  شبر  ای  ّبر  ای  توصنانکيراز  یلو  یتفریم  شیپ 
هاش ياپ  زارف  رب  دزیم  هسوبهآ  ناغفا و  دصب  دمآ  هش  يوُس 

راد روذعم  ارم  مرُجم  ممرُجمراذتعا  يدومنیم  عرضت  اب 
رظن  دیان  ارم  تلجخ  زا  تفگرس  راد  رب  یتسیک  اتفگ  هاش 

ماهتسکشب ارت  دالوا  بلقماهتفرگب  وتب  َهر  منامه  نم   66 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
لوجخ يا  دومرف  هاش  تراشب  هِدلوبق  دشاب  رگا  نونکا  ممدان 

تسا یندیشخب  وت  مُرج  دشاب  هچرهتسین  دیمون  رد  رد  نیا  رآ  رب  رس 

ار هاپس  نا  ّرح  ندرک  هظعوم  ندما و  نادیمب  و  ع )  ) ءادهّشلا دّیس  زا  ّرُح  نتساوخ  هزرابم 

دش هاگنابرق  لیم  ار  ّرُح  زابدش  هاش  لوبق  نوچ  ّرُح  هبوت 
سوه اّنمت و  مراد  نم  تفگسرف  زا  يآ  دورف  شدومرف  هاش 

دیشر ّرح  يا  هک  شدومرف  هاشدیهش  مدرگ  تترضح  باکر  رد 
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یسر ام  زا  الب  رد  دوبن  کینیسرون  نامهیم  ام  رب  وت  نوُچ 
نایفوک رب  نامهیم  یتسه  وت  مهنامهیم  متسه  هک  رگ  اهاش  تفگ 
یتصخر بحاص  يار  رد  سپس  نازیتحار  نک  یمد  شدومرف  هاش 
افج مدومنب  هک  سک  لّوا  مدوبادتبا  رد  نانچمه  مهاوخ  تفگ 

ناج سنا و  ماما  يا  تباکر  ردنانس  ریت و  هتشک  لّوا  مشاب 
لاتق رهب  زا  ِهد  منذا  سپ  تفگلاوئس  نیا  زا  هش  دومرف  ابا  زاب 
رازراک يوس  تفاترب  نانع  سپرایتخا  يراد  هک  شدومرف  هاش 

ناینیّلع فص  رد  نوریب  هتشگناینیّجس  زا  هکناز  مَرُخ  داش و 
تشاد رادید  ادخ  دیدیمن و  دوختشاد  رارقتسا  هن  دوخ  رب  فعش  زا 

دنسپ دشاب  اجک  مدرم  ایحیبدنلب  توص  اب  درک  رکشلب  ُور 
دینک نازرا  نانس  ریت و  وا  رهبدینک  نامهم  ادخ  صاخ  هدنب 

مامت  شلتق  یپ  زا  دیتشگ  عمجماما  دشاب  ات  دیدرک  شتوعد 
دیاهتسکشب رگا  وا  اب  ار  دهعدیاهتشگ  نامیشپ  توعد  نیا  زا  رگ   67 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

دََور وسنآ  شدشاب  شوخ  اجک  رهدَوَر  وک  نیز  ات  هک  شدیراذگاو 
نایشحو سنأب و  یتسا  حابُم  وُکناور  بآ  نیا  کیل  متشذگ  رد 

دنََرب وز  يدوهی  اسرت و  ربگدنروخ و  وز  یهام  غرم و  ریط و  شحو و 
دیاهتسکشب بَبَس  نیز  دمحا  بلقدیاهتَسب  ربمبیپ  لآ  رب  هچ  زا 

شغ هدرک  کی  نا  تسا و  هدُرم  یکی  نآشطع  زا  دینیب  هب  شلافطا  هک  رگ 
مامت يدندومن  شنارابریتمائل  ناز  يدادن  ار  شباوج  سک 

َرثا مدرم  نیا  رب  دیامنن  ظعورذگ  رد  ّرح  يا  هک  شدومرف  هاش 
تشگ هتشک  ات  يُدب  هش  باکر  ردتشگزاب  تیالو  هاگرخب  رُح 

رگمتس هورگ  نآ  اب  وا  هزرابم  ربکا و  ّیلع  هدازهش  نتفر  نادیم  رد  هیثرم 

البرک ناطلس  ربکا  تشگ  هدازهشیفطصم  لآ  زا  هکرعمب  ناور  لّوا 
دربن نیا  میرادن  هاج  کلم و  رهب  امدرک  شاف  زار  نیا  همه  نایناهج  رب  ات 
وزرآ چیه  ام  لد  رد  تسین  گرم  زُجوجگنج  هدرک  ّیبن  نید  داهج  ار  ام 

تسا رّدقم  ار  ام  تضهن  عرش  ءایحاتسرپنت  میشابن و  ةایَح  بلاط  ام 
رادمان ناعجش  تشکب ز  فرط  ره  زاراوریش  درک  ودع  داهج  رد  يُور  سپ 

نا همجرت  هزرابم و  ماگنه  ربکا  ّیلع  هدازهش  زجر 

ّیبّنلاب یلوا  هّللا  تیب  نحنّیلع و  نب  نیسحلا  نب  ّیلع  انا 
یبا  نع  یماحافیّسلاب  برضاّیعّدلا  نب  انیف  مکحی  هّللات ال 

68 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید  ّيولع  ّیمشاه  مالغ  برض 
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همجرت

مردیح لبش  مه  ربکا و  یلع  ممانمربمیپ  طبس  هداز  هورگیا  تفگ 
ریرش هّللا  دیبُع  دیزی و  مین  عباتریما  ارم  مباب  مّدج و  نید  ّیماح 

تسانز هداز  رب  هن  تسازس  امب  یشیپتسام  يازس  دمحا  ینیشناج  موقیا 
زیتس ادخ  اب  امش  قرفب  ندز  مهاوخزیت  غیت  تسار  دوب و  ارم  نتب  ناج  ات 

تسا تیامحیب  دَدَمیب و  لوسُر  لآتسا  تمصع  لآ  ام  تبرغ  زُور  زورما 
منک یفطصم  مَرَح  تیامح  ناج  ابمنک  ادف  ناج  ردپ  ياوه  رد  زورما 

نآ همجرت  ربکا و  ّیلع  عادو  ماگنه  رتسگمتس  موق  يافج  زا  هوکش  زاینیب و  قلاخ  هاگردب  ءآدهّشلا  دّیس  ترضح  زاین  عّرضت و 

هبـشا مالغ  مهیلا  زرب  دقف  مهیلع  دیهّـشلا  تنا  نک  ّمهّللا  لاق  ءآمّـسلا و  وحن  هتباّبـس  عفر  ّمث  یکبف  هینیع  یخرا  هنم و  سیآ  رظن  هیلا  رظن  ّمث 
هیلا انرظن  کّیبن  یلا  انقتشا  اذا  اّنک  کلوسرب و  اقطنم  اقلخ و  اقلخ و  ساّنلا 

همجرت

دوریم مناج  مارآ  نت  حوُردوریم  مناوج  ربکا  ادخ  زا 
ور لکش و  رد  مه  دوب و  دمحا  هبِشوخ  راتفگ و  رد  هکنآ  نم  زا  تفر 

ّدَح هچ  ات  نم  اب  دنتفرگب  تخسدَمَص  دنوادخ  يا  دهاش  شاب 
غیردیب مناوج  ربمغیپ  هبِشغیت  ریت و  يوسب  مداتسرف  ات 

میدش ربکا  یلع  يُور  رظانمیدش  ربمغیپ  قاتشُم  نامز  ره 
وا لاوحا  دهاش  َبر  ای  شابوا  لابند  زا  لد  تفر و  مرَبکا 

بابرألا ّبرب  بانجنا  هوکش  ترضحنآ و  زا  هدازهش  ناذیتسا  رد  اضیا 

69 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
جرد ار  شدنسپان  دنـسپ و  یلو  تسا  دنـسپان  ریقح  رظن  رد  نآ  زا  یـضعب  تهاقف  ياضتقمب  هچرگ  هدش  هدورـس  موق  هقیرط  رب  راعـشا  نیا 

رد رگید  تایبا  نیا  زج  میئاـمنیم و  يراددوخ  تهاـقفب  رظن  یلو  میئارـسب  اـهنآ  هقیرط  رب  هک  تسا  نکمم  زین  ار  اـم  هک  دـننادب  اـت  مدومن 
لاله ود  نیب  ام  ار  اهدنـسپان  دنـسپ  زایتما  يارب  دوش  جرد  اهنآ  زا  یـضعب  دـیاش  ماهدورـس و  زین  دوخ  زا  نّکمت  تابثا  يارب  هفلتخم  دراوم 

دشاب تمالع  ات  مییامنیم  تبث 
نیکرشم لاتق  مزع  نوچ  درکنید  ناطلس  ربکا  هرازهاش 

داهن جک  ندرگ  ناذیتسا  رهبداتسیا  دمآ  هش  دزن  بدا  اب 
هتخود نامشچ  كاخ  رب  ایح  زا  وهتخورفا  لصو  ران  شداهن  رد 

( تسا رورس  نآ  عنام  تلجخ  هاگتسا  روآروز  قَح  لصو  قشع  هاگ  )
( نارگ دشابیم  رایسب  ردپ  ربناوجون  گرم  هک  دنیبیم  هاگ  )

( تسا رگید  ياوه  ردنا  مه  قشعتسا  رواییب  ردپ  دنیبیم  هاگ  )
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( دوب تقبس  ایح  رب  رخآ  قشعدوب  رکف  رد  یتّدم  نیئاپب  رس 
تشاذگ نازوس  شتآ  هش  لد  ربتشاذگ  ناذیتسا  حرط  يرازب  سپ 

( شورخ يدنار  کلف  رب  تفأر  لدشوجب ز  دش  تّوبا  رهم  ناهگان  )
( دوش لباق  ات  تساوخ  تمحر  کیلدوش  لئاح  هر  ات ز  تفأر  تساوخ  )

( تسا رتشوخ  ینادواج  تمحر  دزنتسا  رتهب  یناگدنز  تفأر  دزن  )
( نیملاعلل ۀمحر  دشاب  کیلنیبم  كدنا  شیدنزرف  تفأر  )

( يدش بلاط  وا  رهب  زا  ار  ضیفيدش  بلاغ  هشب  تمحر  مَرَج  (ال 
( ملِگ بآ و  رد  هتشرسب  ایئوگملد  رب  دشاب  هچرگ  ترهم  تفگ  )

( دوب رتهب  شهر  رد  ندرپس  ناجدوب  رتشوخ  ارم  قح  لصو  کیل  )
یتسوا ) اب  نم  قشع  وت  اب  رهمیتسود  وا  اب  رهم  مراد  وت  اب  )

ریخ ود  اب  كرابم  ور  دجنگنیمریغ  رهم  قشاع  نوناک  رد  هک  ور   ) 70 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
رسپ رادید  دریگ ز  هشوترگد  راب  ات  دوشگب  لغب  سپ 

باحس دننام  دندیراب  کشاباب  شوغآ  رد  نوچمه  دش  یتعاس 
مارخ ردنا  مارخ  دش  نادیم  يوسمارگ  دنزرف  دومنب  اهر  سپ 

( ردپ شراتفر  دریگ ز  هشوترگد  رابکی  هک  ات  تعرُسب  ین  )
هآب يدید  یمه  شیوجلد  َدقهاگن  يدرک  یمه  شلابندب  هش 

( قاطی درد ال  دیچیپ  شلد  ردقارف  زا  یناوج و  ناز  دمآ  شفیح  )
درک زار  تفرگ و  شتسد  رب  شیردرک  زاب  قلاخب  توکش  رد  سپ 

نایفوک يافج  رب  دهاش  شابنامسآ  راگدرورپ  يا  تفگ 
اضر ربکا  نتشک  رب  مدش  اتاجک  رد  هدیسر  نم  راک  هک  نیب 

راکشآ يو  رد  دوب  شقلُخ  قلَخراگدای و  ربمیپ  زا  ار  ام  دوب 
ام بلق  زا  مغ  گنز  يدوب  ریمیفطصم  ناسب  يدرکیم  قطن 

میدش ربکا  یلع  يور  رظانمیدش  ربمغیپ  قاتشم  نامز  ره 
افج غیت  زا  هتشک  درک و  هک  اتاضر  متشگ  یگراچیب  زا  کیل 

مربکا ِّیلع  متسد  زا  تفرمََرت  نامشچب  رگنب  ادخ  يا 

ردپ زا  بآ  تساوخرد  همیخب و  ربکا  ّیلع  نتشگرب 

کیقـسی یّتح  یـسمت  کـّناف ال  یبیبح  ربصا  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هل  لوقیف  شطعلا  هاـبا  اـی  لوقیف  هیبا  یلا  عجری  ّمث  مهیلع  دّـشی  لـعجف 
ءآملا نم  ۀبرش  یلا  لهف  یندهجا  دیدحلا  لقث  ینلتق و  دق  شطعلا  هبا  ای  لاق  ّهنا  ۀیاور  یف  هساکب و  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر 

كّدج یقلت  ام  عرسا  امف  الیلق  لتاق  ءاملاب  کل  یتا  نیا  نم  ّینب  ای  هاثوغا  لاق و  مالّسلا و  هیلع  نیسحلا  یکبف  لیبس 
71 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

. ادبا اهدعب  امظت  ۀبرش ال  یفوألا  هساکب  کیقسیف  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادّمحم 
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همجرت

دیدح لقث  متخادنا  بعت  رددیپط  مبلق  یگنشت  زا  ردپ  يا 
كاله رخآ  یگنشت  زا  موشیمكاب  هچ  نهآ  ینیگنس  یمرگ و 

سرب مداد  یکنشت  نیا  نک  هراچسرب  مدایرفب  اباب  يا  هآ 
وُدَع رب  مدرگ  هریچ  رگید  رابُولگ  مزاس  رت  هعرج  کی  اب  هک  رگ 

رتکشخ مماک  وت  ماک  زا  ینعیرسپ  ماک  رد  تشاذگب  نابز  سپ 
هّللا لوسر  يّدج  اذه  اتبا  ای  هتوص  اعفار  لاق  یقاّرتلا  حوّرلا  تغلب  اّملف  یفطـصم  تّدج  باریـس  تدزاسءاسم  زا  شیپ  ات  درگرب  ناه  تفگ 

. ۀعاّسلا هبرشت  یّتح  اروخذم  اساک  کل  ّناف  لجعلا  لجعلا  لوقی  وه  اهدعب و  امظا  ۀبرش ال  یفوألا  هساکب  یناقس  دق 

همجرت

سرب مداد  ایب  ندرم  مد  ردسرب  مدایرفب  اباب  يا  تفگ 
دیرپ بلاق  زا  نم  حور  رئآطدیسر  بل  رب  ناج  هک  اباب  لَجَعلا 

مرثوک بآ  مباریس ز  درکمرس  رب  دمآ  مَدَج  لدشوخ  شاب 
ردپ يا  منیبن  رگید  یگنشتردب  مشوه  دش  داد و  مبآ  ماج 

مایپ مَدج  ارت  نونکا  دهدیممارگ  باب  يا  باتشب  رتدوز 
ام ّینب  ای  كولتق  اموق  هّللا  لتق  لاق  هیلع و  فقو  یّتح  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  آجف  مهد  تبآ  ات  باتشب  تدیوگمه  وت  رهب  زا  دراد  رگید  ماج 

. افعلا كدعب  اینّدلا  یلع  لوسّرلا  ۀمرح  كاهتنا  یلع  نمحّرلا و  یلع  مهارجا 
72 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

همجرت

افعلا كدعب  اینّدلا  یلعی  ینب  يا  اباب  هدیپط  لداباب  هدیسرون  اباب  هدید  رون 
افعلا كدعب  اینّدلا  ّیلع  ّیلع  ای  تقاط  ارم  نوچ  وتیبتنحم  نم و  ماهدنام  تحار  يدش  یتفر و 

افعلا كدعب  اینّدلا  یلع  ینب  اب  اهمغ  همه  زا  تحارارهز  َِرب  نانج  رد  ایند  زا  یتفرب  وت 
افعلا كدعب  اینّدلا  یلع  ینب  يا  اهنز  نیا  ناغف  اباهنمشد  نایم  رد  اهنت  نت  مدش  نم 

افعلا كدعب  اینّدلا  یلع  یلع  ای  اجیب  دوب  یگدنزایند  ِرس  رب  كاخ  اباب  يا  تگرم  دَعب 
دنتشگ يَرب  ادخ  زادنتشگ  يرَج  ّیبن  رب 

افعلا كدعب  اینّدلا  یلع  ینب  ایدنتشک  يرَبکا  وت  نوچ 

روسنا شعن  رس  رب  ع )  ) ءادهّشلا دّیس  ندما  ربکا و  ّیلع  هثاغتسا 

دیود نادیم  بناج  سکرک  نوچمهدینش  ربکا  یلع  زاوآ  نوچ  هش 
نیک ریشمش  زا  هتشگ  قشنم  قرفنیمز  رب  هداتفوا  ششعن  دید 

نوزف مجنا  زا  شمخز  هراپهراپنوخ  هتفرگب  ورف  ار  شیور  َو  رس 
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درک كاپ  شکاپ  يور  مشچ و  نوخدرک ز  كاچ  ار  نیتسآ  زا  ياهشوگ 
داهن رَس  رب  شرس  بل  رب  شبل  سپداهن  رَبکا  ِرَس  وناز  ِرَس  رب 

شرزآ ُرپ  لد  زا  دزیم  هلانشربکا  ناَبل  رب  دزیم  هسوب 
الب اهنت  مشک  نم  یتفرب  وتالتبا  رد  نم  َو  تحار  يدش  وت 

داب وت  گرم  زا  سپ  ایند  رب  كاخدابَم  نم  رهب  وت  زا  دعب  یگدنز 

ینعملا اذه  یف  اضیا 

دیود  ناباتشب  نادیم  بناجدینش  ربکا  یلع  يادص  وچ  هش 
كاخ يور  نیز  هداتفا ز  شتماقكاچكاچ  وا  نت  ربکا  هچ  دید   73 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

هدش قشنم  ِهَم  نوچ  وا  كراتهدش  قش  افج  غیت  زا  يو  قرف 
وا يُور  همه  دید  نوخب  هقرغوا  يوکین  ُخر  دسوبب  تساوخ 

وا نادند  بل و  زا  دومن  كاپوا  نامشچ  ود  يدودزب ز  نوخ 
داهن وا  بلب  بل  خُرب و  خُرداهن  وناز  ِرَس  رب  وا  ِرَس  سپ 

شومخ ار  لد  شتآ  دنک  تساوخشوجب  دز  شلدب  تّوبا  رهِم 
وا يوکین  بل  تقفش  هاگوا ز  يور  ناج  دیسوبب ز  هاگ 

نز تشمکی  نم و  مدنامب  کیلنَِحم  ره  زا  يدش  تحار  هک  تفگ 

هاگلتقب ربکا  ّیلع  هتشک  رس  رب  هاگهمیخ  زا  بنیز  ندمآ 

تسکش بنیز  لد  ربص  هشیشتسشن  ربکا  هتشک  رَسب  هش 
دیشکیم لد  هلان ز  نانزهنیسدیود  نادیم  بناج  مَرَح  سپ ز 

نم ناج  یتحار  لد  تّوقنم  نامشچ  ود  رون  يا  هک  هآ 
یتخادنا مدع  رد  نم  یتسهیتخادنا  مغب  ار  نم  یتفر و 

دومن ندینش  وچ  بنیز  هلاندوب  هتفر  دوخ  تلاح  زا  هک  هاش 
شیوخب دمآ  شتلاح  رگد  رابشیرپ  شدومن  سومان  تریغ 

تفرگ رهاوخب  هار  رس  تفرتفرگ و  رب  لغب  ار ز  رسپ  شعن 
درپس ناناوجب  اب  رسپ  شعنوُرب  هدیدمغ  رهاوخ  مَرَح  يوس 

یمدمه هگ  تسا  دیسر  هک  ناهیمشاه  یَنب  ناناوج  تفگ 
دیروآ مایخب  ار  یلع  شعندیَرپ  نم  زا  نم  يورین  تّوق و 

نمتؤم هاش  نآ  زا  ع )  ) نسح نب  مساق  نتساوخ  نذا 

وه دلو و  ّما  هّما  مالّسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نب  نسحلا  نبا  مساقلا  جرخ  ّمث 
74 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

یباف ةزرابملا  یف  هّمع  نذاتسا  ّمث  امهیلع  یشغ  یّتح  نایکبی  العج  هقنتعا و  زرب  دق  هیلا  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  رظن  اّملف  ملحلا  غلبی  مل  مالغ 
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: لوقی وه  هیّدخ و  یلع  لیست  هومد  جرخف و  هل  نذا  یّتح  هیلجر  هیدی و  لّبقی  مالغلا  لزی  ملف  هل  نذای  نا 
نمتؤملا یفطصملا و  ّیبّنلا  طبسنسحلا  نبا  آناف  ینورکنت  نا 

نزملا بوص  اوقسال  سانا  نیبنهترملا  ریسألاک  نیسح  اذه 

همجرت

داهج نذا  هدب  دومع  يا  تفگداتسیا  هش  تمدخ  ردنا  مساق 
منک يزان  مهدب و  رَس  تهر  ردمنک  يزابناج  هک  دش  نم  تبون 

تسیرگ شیریغص  یمیتی و  ربتسیرگ  شَیز  رب  دومرف و  ابا  هَش 
درک رایسب  هیرگ  مساق  هک  اتدرک  راکنا  هش  درک  يراز  هچره 

دایز هش  ياپ  تسد و  رب  دز  هسوبداتف  هش  ياپ  تسد و  رب  دش و  مخ 
رَبب شتفرگب  دوشگب و  لََغب  سپرَرَش  يدنکفا  هاش  رد  لمع  نیا 

دندش نت  ناج و  نوچمه  تدّوم  زودندش  ندرگ  رد  تسد  مه  اب  ود  رَه 
هام صرق  نوچ  هگمیخ  زا  نوُرب  دشهاش  نادیم ز  تصخر  وا  تفرگ  سپ 

بَسَن مان و  زا  مدیسانشن  هک  رگبلطایند  هقرف  ياک  ادن  دز 
نمتؤم ّیبن  ربمغیپ  طبسنَسَح  دنزرف  موق  يا  مَنَم  ناه 

منک يراج  شهر  رد  ار  دوخ  نوخمنک  يرای  دوخ  ّمع  ات  مدمآ 
ریگتسد اهامش  گنچ  رد  هتشگریسا  دننام  هک  یتسا  نیسُح  نیا 

دابَم نازرا  امش  رب  ّقح  تمحردابم  نازیر  امش  رب  تمحر  ربا 
ناور بآ  نیا  دیتسب  نیسُح  ربنایفوک  هورگ  يا  دنچ  ات  روج 

ریت  ریشمش و  اب  دیتشک  شروایریسا  نوچ  ار  وا  هتفرگب  نایم  رد 
75 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

تداهش ماگنه  ع )  ) ءادهّشلا دّیسب  مساق  هثاغتسا 

ظفاح ادخ  متفر  ومع  مداّلج  غیت  ریزبمداتفا  رجنخ  ریز  هک  مدایرفب  ومع  سرب 
ظفاح ادخ  متفر  ومع  نک  یبابش  رب  مّحرتنک  یباوث  هد  مصالخ  نک  یباتش  وّمع  ایب 

ظفاح ادخ  متفر  ومع  لئاز  نم  ار ز  وا  نکبلئاح  وشب  وّمع  ایب  لتاق  ماهنیس  يورب 
ظفاح ادخ  متفر  ومع  دزات  نیک  بسا  ممسج  هبدزادنا  رسیب  ار  منت  دزاس  ادج  دهاوخ  مَرَس 

مساق شعن  رس  رب  ترضحنا  لاقم  ریرقت 

وا کبیجی  الف  هوعدـت  نا  کّمع  یلع  هّللا  ّزعی و  نیـسحلا  لاقف  هلجرب  صحفی  وه  مـالغلا و  سأر  یلع  ءاـق  نیـسحلاب  اذاـف  ةربغلا  تلجناـف 
كولتق موقلا  دعبف  کنع  ینغی  الف  کنیعی  وا  کنیعی  وا  کنیعی  الف  کبیجی 

مبآ ُرپ  هدید  مغ  نیا  زا  دبا  اتمبابک  َملا  نیز  مساق  هدید  رون 
دشاب راوگان  تبیصُم  نیا  نم  ربمباوج  يونشن  یناوخب  ارم  وت 
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دشاب رارق  رد  مغ  نیا  زا  ملد  یک 
يراپسناج تقو  یناوخب  ارم  وتمباوج  يونشن  یناوخب  ارم  وت 

يرای وت  زا  مزاس  نم  زا  دیاین  رب 
میامن ّرش  عفد  وت  زا  مناوت  ینمباوج  يونشن  یناوخب  ارم  وت 

میامن روهرَهب  یعفنب  ار  وت  ین 
تیادص مونشب  تسا  راوگان  هچ  هومباوج  يونشن  یناوخب  ارم  وت 

تیالب عفاد  مشابن  نم  هک  ای 
هراظن منک  نم  يراوخب  یهد  ناجمباوج  يونشن  یناوخب  ارم  وت 

هراپهراپ مسج  نابسا  ّمُس  ریز 
76 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید  مباوج  يونشن  یناوخب  ارم  وت 

( ناّنم ترضح  اب  وا  زاین  اههتشک و  نایم  رد  ار  وا  نداهن  اههمیخب و  مساق  شعن  ندرک  لمح  )

هب ءآجف  عنصی  ام  یسفن  یف  تلقف  هردص  یلع  هردص  عضو  دق  ضرألا و  یف  ناّطخی  مالغلا  یلجر  یلا  رظنا  ّیناکف  هردص  یلع  هلمتحا  ّمث 
یتمومع ینب  ای  اربص  ادبا  مهل  رفغت  ادحا و ال  مهنم  رداغت  اددب و ال  مهلتقا  اددـع و  مصحا  ّمهّللا  لاق  ّمث  هتیب  لها  نم  یلتقلا  نیب  هاقلا  یّتح 

. ادبا مویلا  اذه  دعب  اناوه  متیأر  یتیب ال  لها  ای  اربص 
تشاذگب هنیس  زارف  رب  شکاخ  زتشادرب  كاخ  زا  وا  شعن  هشنآ  سپ 

شناگهتشک  نایم  رد  شداهنشناج  وچ  ار  وا  درک  لمح  هنیسب 
راذگم هدنز  ار  رفنکی  ایندبراّدغ  موق  نیز  ادخیا  تفگ  سپس 

ارناوج ریپ و  نم  يدنتشک ز  هکارناملاظ  نیا  همه  رسکی  شُکب 
ار وکن  ناناوج  نیا  دنتشُک  هکار  وجهنتف  هورگ  نیا  زُرمایم 

درک ادا  دوخ  زا  تیلست  قوقحدرک  اههتشکنآ  رب  يُور  هگنآ  سپ 
مناگداز وّمع  هدازرداربمناروای  تیب و  لها  يا  تفگب 

تّما روج  زا  دیروآ  لّمحتتبیصم  نیا  زا  داب  ربص  ار  امش 
تسین امش  رب  يراوگان  نانود  زتسین  امش  رب  يراوخ  زورما  زا  سپ 

تنحم  جنر و  الب و  دشاب  ارمّتنج  غاب  ردنا  دیمارایب 
______________________________

: تفگ ناوتیم  تیب  نیا  ياجب  ( 1)
مولعمان ربکا  ّیلع  يولهپ  ار  وا  ندراذگ  دوبن و  رـسیب  ماگنه  نآ  رد  یلو  ربکا  هدازهـش  يولهپ  شداهنرـسیب  مسج  نآ  درک  لمح  هنیـسب 

. تسا
77 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

سایق مهو و  زا  نوریب  وا  يراکادف  ساّبعلا و  لضفلا  وبا  نأش  رد  هیثرم 

ارآهرظنم شیگهدنب  يدش  زورنآار  ادخ  هرهب  يُدب  زور  یکی  رهد  رد 
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ار اضق  نیوکت و  رتفد  دش  هجخیراترهد  رد  هک  دوب  الببرک  هعقاو  ناو 
ار افص  لها  افص  دید  دوخب  قادصمقّقحت  زورنآ  رد  تفای  قح  يزابناج 

ار اِول  هعفد  نآ  رد  تشارفارب  ساّبعیئادفب  زّهجم  زابرَس  ود  داتفه و 
ار ادُه  درم  نآ  يراکادف  صالخادرک  ناوت  فصو  اجک  ساّبع  هچ  ساّبع 

ار الببرک  هعقاو  یکی  ساّبعکی  الببرک  یکی  دوب  نیسح  رهد  رد 
ار افو  طرش  نیب  يدرمناوج و  طرش  نیبدش  نورب  هنشتبل  دش و  ایردب  هنشتبل 
ار الب  ریت  دننز  کشم  رب  هک  تشاد  مغدروخیمن  تسد  مغ  چیه  دش و  تسدیب 

ار اهب  ّدح  نیبب  یلاع و  تّمه  نیبتفر  اهبب  شتسد  ود  کشم  یکی  رهب  زا 
ار انث  راوازسب  دیآ  رس  هکنآ  وکدیازب  ساّبع  وچ  هک  دیابب  رهدکی 

( دوخ سفنب  باطخ  لضفلا و  وبا  ندروخن  بآ  )

ینوکت نا  تنک  هدعبفینوه ال  نیسحلا  دعب  نم  سفن  ای 
نیعملا دراب  نیبرشت  ونونملا  براش  نیسحلا  اذه 
نیقیلا قداص  لاعف  وینید ال  لاعف  اذه  ام  تاهیه 

همجرت

ینامن ناهج  رد  نیسُح  زا  دعبیناگدنز  وت  یهاوخ  رگ  سفن  يا 
یشوپب وا  لآ  نیسُح و  زا  مشچیشونب  ناور  بآ  نیا  وت  یهاوخ 

شومارف  ینک  يو  زا  بآ  وت  یشونشون  دنک  شطع  زا  گرم  تبرش  وا 
دشابن نیقی  قدص  زا  لعف  نیادشابن  نیا  نم  نید  زا  هک  هّللا  اب   78 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

تّورم یکهرمژپ  یگنشت  زاتّوبن  لگون  بآ و  نم  مشون 
تسا راکچ  یگدنز  نیا  ارم  وا  یبتساراوگ  نیسُح  یب  نم  رب  بآ  یک 

تسار تسد  عطق  ماگنه  ساّبع  ترضح  زجر  )

ینید نع  ادبا  یماحا  ّیناینیمی  متعطق  نا  هّللا  و 
نیمألا رهاّطلا  ّیبّنلا  لجننیقیلا  قداص  ماما  نع  و 

همجرت

ادج نت  زا  تسار  تسد  مدینک  رگادخ  مان  رب  دنگوس  مروخیم 
داع موق  يا  نیسُح  زا  مشکن  تسدداهج  مزاس  مَپَچ  تسد  اب  زاب 

منکیم تیاعر  دوخ  ماما  زومنکیم  تیامح  دوخ  نید  نم ز 
نیملاع لوسر  ربمغیپ  طبسنیسُح  زا  تیامح  ناج  اب  منکیم 

تسا سکان  نامدرم  ریگتسدتسا  سکیب  بیرغ و  ارحَص  نیا  ردنا 
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نز تشم  اب  شمراذگب  درفنمنم  نید  زا  اور  نیا  هّلل  اب  تسین 
نیک لها  ردنا  مراذگب  شسکیبنیقی  نیئآ  هن  نید و  دوب  ین 

یفطصم نادناخ  رب  میماحارم  دشاب  نََدب  رد  ناج  ات  کیل 

( پچ تسد  عطق  ماگنه  ساّبع  ترضح  زجر  )

راّبجلا ۀمحرب  يرشبا  وراّفکلا  نم  یشخت  سفن ال  ای 
يراسی مهیغبب  اوعطق  دقراتخملا  دّیّسلا  ّیبّنلا  عم 

راّنلا ّرح  ّبر  ای  مهلصاف 

( همجرت )

ادخ زا  تمحرب  نونکا  داب  هدژمادُج  مناتسد  سفن  يا  دش  هک  ناه   79 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
سرتم رگید  دوخ  تسد  يداد  هکنوچسرت  تقو  دشابن  رگید  ایلاح 

داُرم لصو  هدژم  تداب  هدژمداب  هدژم  نونکا  تسدیب  يدش  نوچ 
تسدب يرآ  ار  دوصقم  ایلاح  تسشوخ  نیک  مغ  روخم  یتسدیب  رهب 

تسد ياج  وا  مدش  تسد و  شمدادتسدب  مرآ  ّقح  تسد  ات  متساوخ 

خلا یشخت  سفن ال  ای  زجر  سّمخم 

يرادن نََدب  رد  یتسد  دنچرهيرای  تقوب  نک  تّمه  سفن  يا 
يراد كاب  هچ  شریشمش  ریت و  زايراز  تقو  هن  یتسدهج  ماگنه 
تسارجا تقو  هک  نک  ششوک  سفن  ياراّفکلا  نم  یشخت  سفن ال  ای 

تسا رجف  عولُط  ار  تلاصو  زور 
يراب تسد  وت  یتسدیب  يریگتسا ز  رجز  هچ  ارت  تتسد  نتفر  زا 

تسا لصف  ةاویَح  زا  ار  ام  دنچرهراّبجلا  تمحرب  يرشبا  و 
تسا لصو  هاگ  هک  نک  يداش  ساّبع 

يراوجمه وت  ناکین  اب  هک  شوخ  نآتسا  لصا  ازج و  راد  اقب  راد 
دندیُرب ادخ  زا  موق  نیاک  زورماراتخملا  دّیسلا  ّیبّنلا  عم 

دندیشک یبن  لآ  رب  ریشمش 
يراج بآ  کشم  کی  زاک  سوسفادندیرد  اههنیس  ادج و  اهرس 

 ______________________________ يراسی مهیغبب  اوعطق  دق 
: میئوگب عارصم  نیا  ياجب  دشیم  ( 1)
تسم شاب و  شوخ  روخم  یتسدیب  مغ ز 

تسبدا زا  جراخ  تسم  هملک  اّما 
ریشمش ياههمعط  رسکی  دندرکریپ  زا  ناوج و  زا  ار  یبَن  لآ   80 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
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يراوخب  نینچنیا  ار  ام  دنتشکریت  هزینب و  ام  بآ  دنداد 
راّنلا ّرح  ّبر  ای  مهلصاف 

( ترضحنا هزرابم  لضفلا و  وبا  ندومن  بآ  بلط  )

مردفص نآ  ثراو  اریردفَصمردیح  لیلس  نم  رکشت  تفگ 
همهاو مرادن  مراَرک  لبشهَمَه  زا  مران  كاب  مسارهیب 

تسکش میوزاب  برض  ردنا  دیانتسد  َو  رَس  ار  امش  رسکی  منز  رگ 
گنت راک  اهامش  رب  مریگ  هنروگنج  رهب  زا  مدمان  نونکا  کیل 

نازخ گرب  نوچ  غیت  اب  رَس  تسدنازر و  گرب  نوچ  كاخ  رب  منکفا 
بارت ُوب  ناکدوک  يارب  زابآ  کشم  کی  یپ  نونکا  مدمآ 

ناجهمین کی  ناو  هدرکشغ  یکی  نآنانزَرپَرپ  یگنشت  زا  ناکدوک 
بارت ُوب  لآ  دنهدب  ناج  هنشتبآ  رهن  رانک  دشاب  اَور  یک 
نانزَرپَرپ شطع  زا  رتوبک  نوچناکدوک  منیبب  نم  مشاب  هدنز 
هآ دنرداد  هداتفا و  نیمز  ربهانگیب  ياهلفط  مشچ  شیپ 

راضتحا رد  ياهعرُج  يارب  زاراوخریش  لفط  هک  منیب  ناسچ  نم 
تسیگدنز زا  نم  رهب  رتهب  گرمتسیگدنمرش  ارم  نالفط  هلان 

بآ رهب  زا  دهد  ناج  ممشچ  شیپبات  ربَص و  درادن  رگید  متریغ 
كاخب دطلغیم  هظحل  ره  شطع  زاكاپ  نالف  درگنب  نوچ  متریغ 

بآ کشم  کی  زُجب  مهاوخیمن  نمباسحیب  ناملاظ  يا  امش  زا 
بَبَس  ره  اب  مََرب  ار  یبآ  کشمّبَر  رهب  زا  ماهدرک  دوخرب  ضرف 

مََرب نادند  اب  تسد  دشابن  رگمََرب  ناج  اب  ار  بآ  مدرک  دهع   81 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
ریقح کشم  کیب  مزاس  رپس  ناجریت  ناراب  مَرَس  رب  دزیرب  رگ 

كاب هچ  یتسدیب  مراد ز  رگ  بآكاخب  دتفا  منت  زا  متسد  ود  رگ 
دش روک  ممشچ  ریت  كون  ایدش ز  روبنز  هنال  نوچ  منت  رگ 

ناکدوک رهب  دُرب  مهاوخ  بآناجهمین  دنامب  نت  رب  ارم  رگ 
دیرد رکشل  فص  هلمح  یکی  ابدیشک  رکشل  رب  غیت  تفگب و  نیا 

دوش تیورین  نابُرق  یملاعدوش  تیوزاب  تسد و  يادف  ناج 
تارف نمشد  فک  زا  غراف  تشگتاهج  رد  نازیرگ  رکشل  خلسمنوج 
بآ روخیم ز  ياهنشت  وت  سرف  یکباطخ  شبسا  اب  درک  بآب و  دز 

افَو اب  يا  يهنشت  نم  نوچ  وت  هکایح  زا  بسا  نآ  درک  الابب  رس 
درک باتَرپ  سپس  دُرب و  ناهد  اتدرک  بآ  رپ  فک  ساّبع  مرج  ال 

نیش روش و  نالفط  دنراد  شطع  زونیسح  کشخ  بل  زا  دمآ  شدای 
ناهج رد  منامب  هشنآ  زا  سَپ  هکناوِر  بآ  مروخ  نم  اشاح  تفگ 
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داب راوخ  یناگدنز  نآ  ار  سفندابم  زگره  نیسُح  زا  دعب  یگدنز 
راظتنا رد  همه  تهار  ِرَس  ربرارقیب  نالفط  یشونیم و  بآ 

بلهنشت ناریغص  بآ و  يروخ  دوخبدا  اب  يا  دش  هچ  تبآ  هدعو 
درک بات  ُرپ  لد  بآ و  ُرپ  ار  کشمدرک  بآ  زا  عنم  سابع  تریغ 

هبارت ُوب  لبش  دوبن ز  نیا  ریغبآ  دشنوریب ز  هنشت  تفر و  هنشت 
رظنکی يرآ  فطل  زا  داوج  ربرگا  دش  دهاوخ  هچ  تمیش  افو  يا 

( ردارب نیلاب  دبع ا ...  ابا  لاحنابز  )

مناجب هدز  شتآ  ردارب  يا  وت  غادمناکدوک  ياّقس  مناوجون ، ساّبع 
یتسسگ  ارم  لیخ  ناشیرپ  ارم  عمجیتسکش  ارم  تشپ  ردارب  يا  وت  یتفر 

مناروای رادرس  ردارب  يا  وت  يدوبیتیب  نم  يور  رب  يدیما  ره  ياهرد   82 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
َرپیب ناکدوک  اب  هنیکس  مرح  ردنامناکدوک  ياّقس  مناوجون  سابع 

رسکی هتسشن  َهر  رب  دنبآ  راظتنا  رد 
مناکدوک ياهناج  دش  بلب  یگنشت  زاکَرب  ناکدوک  رهب  زا  یبآ  کشم  زیخرب 

بنیز هانپ  تشپ و  ردارب  يا  وت  يدوبمناکدوک  ياّقس  مناوجون  ساّبع 
بنیز هآ  زوس و  اب  مزاس  هچ  نم  وت  زا  دعب 

منارهاوخ هلمج  اب  ّتلذب  شتّزع  دشبنیز  هایس  ماش  نشور  زور  هدیدرگ 
تّزعب همه  يدوب  يدوب  وت  هیاس  اتمناکدوک  ياّقس  مناوجون  ساّبع 

تحار باوخ  دندرک  اهبشب  مرح  لها 
منانمشد نامشچ  تشما  دباوخب  نمیاتمصع  تیب  لها  زج  دنباوخب  همه  بشما 

ردیح راگدای  يا  ردارب  نینزان  يامناکدوک  ياّقس  مناوجون  سابع 
ربمیپ ترتع  رب  دمآ  تریغ  ماگنه 

مناوراک ریم  يا  زیخرب  لیحر و  هاگَرپیب  نانز  یتشم  نمشد  ریسا  هتشگ 
مناکدوک ياّقس  مناوجون  ساّبع 

لضفلا وبا  شعن  رس  رب  ءآدهّشلا  دّیس  ترضح  لاقم  لاح و  نابزب  هیثرم 

مدیما يدوب  یتّدش  ره  رد  وتمدیشر  رادملع  يا  لضفلا  وبا 
یتسکش متشپ  یتفر و  رداربمدیرب  لد  نم  ناهج  زا  وت  زا  سپ 

نم روای  ردارب  يا  يدوب  وتیتسبب  میورب  دّیما  رد 
نم روآبآ  مه  رالاسهپس و 

یتسکش متشپ  یتفر و  رداربنم  رواد  زُج  ملد  زا  دنادن 
يدوب وت  مرای  رکشل و  هانپيدوب  وت  مرادافو  رادلمع و 

یتسکش  متشپ  یتفر و  رداربيدوب  وت  مراکدَدَم  تّدش  رَهب 
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رادمَلَعیب نونکا  میورین  دش  هکرادیدپ  یتشگ  مرکشل  تسکش   83 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
یتسکش متشپ  یتفر و  رداربرادومن  دش  مراسکنا  وت  زا  سپ 

دنتَسب هراچ  ره  رد  نم  يُوربدنتسکش  نم  تشپ  دنتشک و  ارت 
یتسکش متشپ  یتفر و  رداربدنتسَخ  وت  غاد  زا  محورجم  لد 

یتسد وت  يراد  ین  بآ و  يراد  هنیتسسگ  مه  زا  نم  عمج  کلس  وت 
یتسکش متشپ  یتفر و  رداربیتسَپ  ماّیا و  هنتف  زا  ناما 

دنراد بآ  راظتنا  وّمع  زدنراظتنا  رد  مَرَح  رد  ناریغص 
یتسکش متشپ  یتفر و  رداربدنراپسیم  ناج  یگنشت  زوُس  ز 

تشحو هن  دوب و  ناشفنوخ  لد  رد  هنتّوق  دوب  يدوب  وت  ات  ار  نانز 
یتسکش متشپ  یتفر  رداربتحار  باوخ  اهبشب  يدندومن 

یتسبب میورب  دیما  رد 

( ینزهنیس هقیرط  رب  اضیا  )

لضفلا ابا  یخا  مرکشل  هاپس و  ریملضفلا  ابا  یخا  مردیح  راگدای  يا 
یتسکش متشپ  مه  يدُرب و  متّوق  مهیتسسگ  مه  زا  ارم  يورین  یتفر و 

لضفلا ابا  یخا  مرطضم  لاحب  رگنبیتسَبب  مدیما  ياهرد  نم  يُور  رب 
يدوب وت  مرای  الب  ره  رد  اخا  ناجلضفلا  َابا  یخا  مدیح  رگدای  يا 

يدوب وت  مرادافو  رای  الب  ره  رد 
لضفلا ابا  یخا  مروآ  بآ  مه  وت  يدوبيدوب  وت  مرادمَلَع  ودرا و  رادرَس 

دندیُرب نیک  زا  تنت  زا  تسد  نم  هار  ردخلا  مردیح  راگدای  يا 
دندیشک تشعن  نوخ  كاخ و  نایم  دنا 

لضفلا ابا  یخا  مرکیپ  زا  تسد  هداتفادندیرد  ار  ام  تمرُح  باجح  رخآ 
تلز اليرما  ّلک  یف  یخا  ای  ینوع  تنک  دق   84 ص : تمـصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید  خلا  مردیح  راگدای  يا 

ّرش ّلک  نم  ایماح  یّنع 
لضفلا ابا  یخا  روای  یب  نم  وت  زا  دعبریخ  نما و  یف  تنک  اّیح  تمد  ام 

مناکدوک يارب  يرآ  بآ  هک  یتفرخلا  مردیح  راگدای  يا 
مناور بآ  هدعو  نالفطب  يداد 

لضفلا ابا  یخا  مرغصا  ماک  هدیکشخمنارتخد  یک  ات  هدعو  راظتنا  رد 
تکوشب مدوب  اپب  يدوب  تمشچرپ  اتخلا  مردیح  راگدای  يا 

تّوق ورین و  ارم  يدوب  تتّوق  زا 
لضفلا ابا  یخامردنا  مغ  اب  وت  زا  دعبتحار  باوخ  اهبشب  يدندومن  اهنز 

دنرادن یباوخ  مَرَح  لها  رگد  بشماخلا  مردیح  راگدای  يا 
دنراذگیم بشما  تحار  باوخب  نمشد 
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لضفلا ابا  یخا  مردارب  افو  اب  يادنراوخ  قلخ  مشچ  شیپ  ملایع  لها و 
هتشگ هریت  مراگزور  نم  رب  وت  زا  دعبخلا  مردیح  راگدای  يا 

هتشگ هریچ  نم  تمرح  کبهت  نمشد 
لضفلا ابا  یخا  مرجنح  رب  دشک  رجنخهتشگ  هریچ  نم  نتشک  رب  نیعل  رمش 

خلا مردیح  راگدای  يا 

( لاح حرشب  نآ  میمتت  لاقم و  نابزب  کی  ره  رب  ترضحنا  مالّسلا  هیلع  ءادّشلا  دّیس  عادو  )

مالس نم  نارتخد  نانز و  يامالس  نم  نارهاوخ  يا  امش  رب 
بابُر يا  هّیقر  يا  هنیکس  ياباب  نیَز  يا  مبنیز  يا  مالّسلا 

مالس رخآ  نیا  نم  زا  اب  همه  ربمان  هّضف  يا  هکتاع  يا  مالّسلا 
دوب نم  مالک  رخآ  عادو  نیادوب  نم  مالس  رخآ  مالس  نیا 

عادو رهب  زا  دنتسج  نوُرب  سپعامتسا  دندومن  نوچ  ار  هش  گناب 
دندز  رزآ  ایئوگ  هَش  لد  ربدندز  رسکی  هَمه  شدرِگ  رب  هقلح 

راز راز  یعونب  دلان  یکی  رَهراهچ  داتشه و  نیب  ردنا  نتکی   85 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
داتف ناشیا  لد  ردنا  یشتآداهج  رب  مزاع  دندید  ار  هاش 

شومخ شتآ  نیا  دیامنب  ات  تسیکشورخ  ناغفا و  دندنار  امَس  رب 
نیسح کی  ار  نانز  نیا  یقاب  هدنامنیش  ناغفا و  نیا  شوماخ  دوش  یک 

لایع نیا  لیفک  وا  زا  دعب  تسیکلاتق  رب  ممصم  مهنآ  نیسُح  کی 
همهاو زا  ُرپ  هک  یتشد  فرطکیهمه  مرَحم  یب  ياهنز  فرطکی 
يَرب ّتلم  زا  راوخنوخ  نمشديرگتراغ  یپ  نمشد  فرطکی 

رگج رب  ناشاهغاد  نآ  فرطکیرظن  رد  يریسا  فوخ  فرطکی 
تشذگ ناوسن  نآ  رب  مدنآ  ناسچ  ایتشذگ  نوچ  هش  نآ  رب  تلاح  نآ  َبر  ای 

هنهک نهاریپ  ندرک  بلط 

تخوسب بنیز  لد  شتآ  نآ  ردناکتخورف  رب  هرابود  ون  زا  یشتآ 
نهریپ هنهک  تساوخ  هشنآ  يو  زاکنحم  ران  زا  شناج  هگآ  تخوس 

ارچ نت  رب  ار  وت  نهاریپ  هنهکارچ  نهاریپ  هنهک  اهاش  تفگ 
افج غیت  اب  زورما  دنشکیماغَد  موق  ارم  رهاوخ  يا  تفگ 

دننک نوریب  منت  زا  میاههماجدننک  نوزفا  ار  هنیک  نتشک  دعب 
ایَح وا  زا  دننک  دیاش  رگم  اتاههماج  ریزب  مشوپ  شمهاوخ 

يَرث رب  دنامن  نایرع  منت  نیا  وانتعا  دنزاسن  دیاش  ار  هنهُک 

نهریپ نا  زا  هنهرب  ار  نیسُح  بنیز  ندید 
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هآ هآ  یئاج  هچ  ات  تواقش  زا  وهآ  هآ  یئایحیب  زا  هآ  هآ 
دوبر سک  دهاوخن  يو  زا  سابل  نیاکدومن  شوخ  لد  یکدنا  مدنآ  بنیز 

كاخ يور  رب  شرکیپ  نایرع  دیدكاپ  شعن  نآ  ِرَس  رب  دش  نوچ  کیل 
دیلپ  موق  نیا  روج  زا  هآ  هآدیشک  لِد  داهن  زا  زوسناج  هآ 

تنت نایرع  رهاوخ  دنیبب  نوچتنهاریپ  دش  هچ  ناجردارب  يا   86 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
دنتشاذگن تنت  رب  ار  ياهنهکدنتشاد  يّدح  هچ  ات  تمرح  کته 

سابل بلس  ین  تسدوب  وت  کتهسانا  نیا  دصق  هک  دزوس  ملد  نیا 
تسا مک  مغ  نیا  ینک ز  نوحیج  رگ  هدیدتسا  مغ  رگید  نوچ  هن  مغ  نیا  داوج  يا 

( لاقم لاح و  نابزب  اربنیز  وا  هیصوت  و  ع )  ) ترضحنا عادو  حرش  )

رهاوخیا عادولا  رهاوخیا  عادولا  رشحم  رد  هاگهدعَورجنخ  هزینب و  ُور  رهاوخ  تََرب  زا  متفر 
رهاوخیا عادولا  رهاوخیا  عادولا  نیا  تسا  مالک  نیرخآنیا  تسا  مالس  نیرخآ  نیا  تسا  ماقم  نیرخآ 

رهاوخیا عادولا  رهاوخیا  عادولا  يراد  قح  هک  نک  هیرگيرادازع  ادص  اب  يراز  نکم  نم  دعب 
رهاوخیا عادولا  رهاوخیا  عادولا  شابوا  ربارب  ردشارخم  نم  رهب  هنیس  شارفم  تخر  رب  همطل 

رهاوخیا عادولا  رهاوخیا  عادولا  يرادهگن  ار  هلمُجيرای  دّقفت و  نک  يرالاس  وت  نانز  رب 
رهاوخیا عادولا  رهاوخیا  عادولا  ینابهگن  همه  ربینامیتی  نیا  باب  ینالفط  لیفک  وت 

( عادو ماگنه  ردارب  اب  بنیز  همّرکم  ایلع  لاح  نابز  )

مینکچ ناماسورس  یبالب  تشد  نیا  ردنامینکچ  نابوخ  ورسخ  يا  وت  دعب  نانز  ام 
مینکچ نابایب  تشد و  نیا  رد  هک  یئوگن  وتمیتی  لافطا  بحاصیب و  نز  یتشم  هک  ام 

مینکچ ناشیرپ  عمج  ام  وت  هتشک  يوش  رگافج  ریشمشب  هتشک  دندش  دنتفر و  همه 
مینکچ ناودع  رکشل  اب  همه  نافیعض  امزاجح  يوُس  نَمَز  هاشیا  ار ؟؟؟ ام  وت  سپ 

مینکچ نامیئل  رجز  اب  هچ و  يریسا  ابدیزی  مزب  اجک  ماش  اجک  هفوک  اجک  ام 
مینکچ ناوارف  جنر  اب  همهنیا  نانز  اممغ  همه  زا  يوش  هدوسآ  هتشک و  دوخ  هک  وت 

مینکچ نارزخ  هبوچ  رز و  تشط  رد  هک  اینایع  مینیبهب  هزین  رَسب  ار  ترس  رگ 
مینکچ نایرع  هقرغ و  نوخب  هداتفا  رَس  یبمشچب  مینیبب  كاخ  يورب  ار  تنت  رک 

مینکچ نامیتی  ناغفا  هناریو و  جنُکهار  همه  نآ  زا  سپ  يریسا و  رجز  نیا  زا  دعب 

( ربصب هیصوت  ترضحنا و  عادو  اضیا 

بنیز مرطضم  لاحب  رگنببنیز  مرورپمغ  رهاوخیا   87 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
نک يریقح  زُور  هدامآنک  يریسا  ياّیهم  ار  دوخ 

بنیز مرخآ  عادو  دشابنک  يریس  رادید  نم  يُور  زا 
منامهم وت  رب  سب  یتعاسکیبنیز  مرورپمغ  رهاوخیا 
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منامیم هدنز  نم  ناهج  رد  یک 
بنیز مرواییب  رگد  نونکامناناوج  نارای و  هتشک  دش 

رهاوخ افَج  زا  زورما  هتشک  دشبنیز  مرورپمغ  رهاوخیا 
رفعج مساق و  نوع و  سابع و 

بنیز مرغصا  مه  ربکا و  مهرسکی  دش  هتشک  مناوج  ریپ و 
يرادهگن نک  ار  نم  لافطابنیز  مرورپمغ  رهاوخیا 

يراتسرپ نک  ار  نم  رامیب 
بنیز مرزآ  رد  تیراز  زايراز  نکم  رهاوخ  ماهدنز  ات 

نهاریپ هنهُک  روایب  مرهببنیز  مرورپمغ  رهاوخیا 
نت رب  منک  نهاریپ  ریز  ات 

بنیز مرس  دُّرب  افق  زا  نوچنمشد  نورب  دران  منت  زا  ات 
رس رب  هنیس و  رب  نزم  رهاوخبنیز  مرورپمغ  رهاوخیا 

رجعم نکم  یلین  نزم  یلیس 
بنیز رکیپ  رسیب  هداتفارت  مشچب  ینیبب  رگا  ادرف 

دید ردارب  شعن  نآ  بنیز  نوچبنیز  مرورپمغ  رهاوخیا 
دید رب  رد  هن  نهاریپ  هنهُک  نآ 

بنیز زا ؟؟؟ داوجیا  درکدید  رسیب  وچ  ار  رش  نآ  دش  دوخیب 
88 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید  بنیز  مرورپمغ  رهاوخیا 

میئارسب هنوگنیدب  میناونیممه  ام  هک  دننادب  هکنا  يارب  هدش  هتفگ  هقیرط  رب  تایبا  نیا  لّوا  زا  تیب  هدزای 

دـشاب تمالع  ات  مدرک  تبث  لاله  ود  نیب  ام  دوب  مولعم  ریغشنومـضم  طـساوا  زا  تیب  هس  نینچمه  تسین و  ریقح  نیا  ّیـضرم  نوچ  یلو 
( َّبر تافیرشت  ّوحم  شرکف  دوببَسَن  یلاع  هش  اروشاع  رصع  )

( دوب هدرسفا  نآ  ریخأت  زا  کیلدوب  هدُرب  ار  وا  رم  قح  لصو  قشع  )
( لاصِخلا َلِک  نِم  دروآ  لَمَع  ردلاصو  یَط  رد  دوب  مزال  هچنآ  )

( دومن شبنج  فرط  ره  يوسب  لددومن  ششوج  شلد  ردنا  قشع  رحب  )
( رابک باحصأب  هگ  يدومنیمراسی  رب  هگ  رظن  یهاگ  نیمی  رب  ) )

( تسوکن وک  دشاب  هچ  رَهوگ  نیرخآتسود  فیرشت  قیال  دنیبب  ات  )
( فیرش باب  يا  هک  ششوگ  رب  دروخفیعض  ردنا  فیعض  یتوص  ناهگان  )

( تسا هراوخ  ناتسپ  ریش  لفط و  هچرگتسا  هراوهگ  رد  وت  کین  رهوگ  )
( وا تسا  لقّثلا  ربکا  تمحر  لفکوا  تسا  لفکلا  وذ  لفط  شنیبم  وت  )

( تسا رشحم  زور  ياربُک  تّجحتسا  ربکا  نکیل  تسمان  شرغصا  )
( دومن دوخ  هاگهمیخ  رب  ُور  زابدونش  رغصا  یلع  زاوآ  وچ  هَش  )
راز لفط  نآ  زا  هشوت  مریگب  اتراوخریش  روایب  بنیز  ناه  تفگ 
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لاله نوچ  ار  وا  هتفرگب  لغب  ردلاحب  دش  نوریب  تفر و  همیخب  سپ 
هاگن يدرک  وا  راسخر  رب  هاشهاش  میدقت  ار  لفط  نآ  دومن  سپ 

ناجهمین ار  وا  تسا  هدنام  شطع  زانارفعز  نوچمه  درز  شگنر  دید 
نایفوک شدننک  یمحر  رگم  اتنامز  رد  نادیمب  شدروایب  هَش 

( مامت شدننیب  هک  ات  يدنلب  ردماقم  يدرک  رتشا و  راوس  دش  )
دنسپ  دشاب  اجک  رکشل  يا  تفگدنلب  شتسد  ِرَس  رب  ار  وا  درک 

شغ هدومنب  شطع  زا  شدیرگنبشَطَع  زا  دریمب  یلفط  نینچ  نیا   89 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
تسا هدرم  شحوُر  تسا  یمسج  ایئوگتسا  هدرمژپ  یگنشت  زا  نانچنآ 

هانگ ّتلم  رهب  دوبن  ار  لفطهاپس  يا  دیرامش  بنذم  ارم  رگ 
راضتحا رد  شطع  زوُس  زا  مهنآراوخریش  دشاب  هک  یلفطنآ  هصاخ 

دوب هدنکفا  باب  شود  يورب  رَسدوب  هدرسفا  یگنشت  زا  نانچ  نآ 
مآئل موق  نآ  زا  يریت  ناهگانمالک  رد  باطخ و  رد  هشنآ  دوب 

گندخ كون  زا  يو  قلح  دش  هراپگنردیب  رغصا  موقلح  رب  دروخ 
( دنکف اباب  ندرگ  رد  تسد  ود  رهدنزگ  شقلح  رد  درکنوچ  نیک  ریت  )

بآ نم ز  متشذگ  اباب  يا  ینعیباب  راسخُر  رب  درک و  مسبت  کی  )
دیهج يو  زا  نادوان  ناسب  نوخدیشک  رغصا  رجنح  زا  ریت  هاش 

نامسآ رب  نآ  نوخ  يدناشف  هکنآ  دیلامیم  هقادنق  رب  هاگ 
لوُسر لآ  زا  ینابُرق  مک  نیالوبق  امنب  دوخ  فطل  زا  ادخ  یک 

هانگیب لفط  دنتشک  تتهر  ردهاپس  نیا  يافج  رب  دهاش  شاب 
یفطصم لآ  لَسن  رتمک  تسینارت  حلاص  هقان  لیصف  زا 

ارم ریصقت  مرُجیب و  هچب  نیا  دیهد  یبآارم  ریشیب  لفط  نیا  ناملاظ  يا  دینک  یمحر 
ارم ریس  ناج  ماک ز  دینک  رت  یبآ  زو  دیریگاطخ  دوبن  ار  لفط  نیا  یلو  مراکاطخ  نم  رگ 

ارم ریگلد  لابیب  نیا  دیبایرد  هّللاشَغ  هدومنب  یگنشت  زا  دیرگنب  مشود  يور  رب 
ارم ریبدت  ناجیب و  هداتفا  دینک  یمحرداتفوا  میاپ  تسد و  زا  هدش  ناجیب  یگنشت  زا 

( نا همجرت  راوخریش و  نآ  تداهش  ماگنه  ار  مالّسلا  هیلع  ءآدهّشلا  دّیس  ینامسا  يادن 

هل ّناف  نیـسح  ای  هعد  ءآوهلا  نم  يدونف  انولتقف  انورـصنیل  اـنوعد  موق  نیب  اـننیب و  مکحا  مهّللا  لوقی  یکبی و  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  لـعجف 
. ۀّنجلا یف  اعضرم 

يزوجلا نب  طبس 
ام هار  رد  ناج  هدادیا  نیسُح  ياکءآمّسلا  َبر  زا  دمآ  یئادن  سپ   90 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

تََرب ردنا  دش  هراپ  شیولگ  هکترغصا  هراوخریش  رب  روخم  مغ 
ریت لوتقم  دش  بآ  ياجب  رگریش  بآ و  زا  دش  مورحم  رگا  وا 
مینک يرادهگن  شیمهدب  ریشمینک  يراتسرپ  ار  واک  روخم  مَغ 
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راوخریش نیا  میبلاط  وت  زا  هب  امرادَم  مَغ  ام و  هب  ار  وا  راذگاو 
میاهدامآ هدریش  شنانج  ردمیاهدرک  اّیهم  شرهب  زا  هیاد 

( ینعملا اذه  یف  اضیا  )

نایفوک يافج  رب  مغ  روخم  هکنامسآ  زا  ادن  شداد  یفتاه 
ریت كون  يدندز  يو  يولگ  ربریرش  موق  نیا  بآ  شدادن  رگ 

میهدیم شریس  بآ  رثوک  اممیهدیم ز  شریش  بآ  ياجب  ام 
میاهدامآ نانج  ردنا  هدریشمیاهدرک  اّیهم  شرهب  زا  هیاد 

نامساب رغصا  ّیلع  يولگ  نوخ  ندیشاپ 

هراپ تشگ  شوگب  ات  ششوگ  زهراوخریش  قلح  ریت  كون  ز 
كرابم تسد  اب  هاش  یتفرگگراش  قلح و  زا  دز  هراّوف  نوخ  نوچ 

كالفا ناّکس  رب  هیده  مدومنكاپ  رهوگ  نیکامس  رب  شدناشف 
نم رواد  يا  تسین  وت  شرع  زجبنم  رهوگ  اتکی  نوخ  ماقم 

دوبن نومأم  ماوت  شرع  زجبدوبن  نوخ  نیا  هتسیاش  نیمز 

( راوخریش يارب  بآ  بلط  )

تسا راضتحا  رد  شطع  زا  دینیب  هبتسا  راوخریش  رخاک  لفط  نیا  تفگب 
دشاب ریشمش  ای  ریت  لها  هندشاب  ریصقت  ای  مرُج  ار  وا  هن 

باریس دیزاس  دوخ  دیریگ و  نم  زبا  دیهد  نم  تسدب  میوگیمن 
دنداد  ریش  ياجب  نوخ  شماکبدنداد  ریت  كونب  ار  شباوج 

بآ زا  هن  شموقلح  نوخ  زا  یلوباتیب  دیدرگ  دش و  رت  شیولگ   91 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

( ردپ يور  رب  هراوخریش  مّسبت  )

درک مسبت  ردپ  يورب  هیرگ  ياجبدرک  ّملات  زا  بات  هش  یّلست  یپ 
شاداپ دوب  ناکم  مسدق  هریظح  رد  هکشاب  شوخ  مه  وت  ملدشوخ  نم  هلماعم  نیزک 

دش ناج  ارم  قح  میسنت  رثوک و  با  هکدش ز  ناجیب  دروخن و  یبآ  مرغصا  هک  وگم 

( راوخریش تداهش  رد  ادخ  اب  ع )  ) ءادهّشلا دّیس  تاجانم  )

مرَغصا ّیلع  رهوگ  يرخآمرهوگ  کی  زُج  تسین  اهلا  راب 
وت هار  يادف  رخآ  دوش  اتوت  هاوخ  رب  یمه  رخآ  مهدیم 
نم ناناجیا  وت  نابرق  هلمُجنم  ناج  نم  رغصا  نم  ربکا 
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راوهاش َرد  تسا  ّرد  نیا  کیلراوخریش  لفط  تسه و  كدوک  هچرگ 
مرغصا ّیلع  رهوگ  نیرخآمرهوگ  نیا  لوبق  نک  اهلا  اب 

باوج هورگ  نآ  زا  دماین  ریت  ریغببآ  هعرُج  يارب  شتفرگ  تسد  يورب 
ریش زا  مه  بآ و  ناج و  زا  مه  تشگ  ریس  هکریت  كوان  دندز  شقلحب  بآ  ياجب 

( رکشل رب  هلمح  ماگنه  مالّسلا  هیلع  ءآدهّشلا  دّیس  زجر  )

: لوقی وه  ۀنمیملا و  یلع  لمح  مث 
راّنلا لوخد  نم  یلوا  راعلا  وراعلا  بوکر  نم  یلوا  لتقلا 

همجرت

ران يوس  دشکب  را  تسا  هب  راعراع  راب  مشک  هک  هب  ندش  هتشک 
تسین راع  مردن  تّزع  هدرپتسین  راوشد  همهنیا  ندش  هتشک 

ياهدازانز رَهب  دوش  هدنبياهدازنیهِم  هکنآ  دوب  راع 
: لوقی وه  ةرسیملا و  یلع  لمح  ّمث  ناگدازانز  نامرف  عباتناگدازآ  دوش  رگ  دوب  راع 

ینثنا  نا ال  تیلاّیلع  نب  نیسحلا  انا 
ّیبّنلا نید  یلع  یضمایبا  تالایع  یمحا   92 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

( همجرت )

یلو ریش  وا  زا  نم  مراد  ثرایلع  دنزرف  متسا و  نیسح  نم 
مراّرَف ین  تشحو و  ارم  هنمراّرک  وا  هچ  مزر  هگرد 

تساجرب ات  دعب و  مران  تشپتسار  مزاس  ماهدروخ و  یمسق 
ادخ ریش  مردپ  لایع  زااغَد  موق  يا  منک  تیامح  نم 

لایع تشم  نیا  یماح  موشیملاتق  كرت  منکن  ناج  مد  ات 
دوب رارشا  هقرف  فک  رددوب  راییب  سکیب و  مبنیز 

لوهج موق  نیا  زا  نم  نارتخدلوُسر  رهب  دنکن  تیامح  سک 

( ءاروشاع رصع  نیدباعلا  نیز  زا  ءآدهّشلا  دّیس  ندرک  تدایع  )

مامتها تداهش  رما  رد  تشادماقم  الاو  هَش  اروشاع  رصع 
، ُلبُّسلا مَّتَدق  دروآ و  لمع  ردّلُک  ءزُج و  زا  دوب  ضرف  يدرب  هچنآ 

ناوتان لیلع  زا  تدایع  ناونایم  ناز  شدنامب  یقاب  لَمَع  کی 
نیدباعلا نیز  زا  دید  دنک  اتنید  ناطلس  نآ  تفاترب  نانع  سپ 

يدب شراتسرپ  بنیز  شاهّمعيُدب  شرامیب  شوهدم  مَرَح  رد 
شوهب يدوب  هگ  شوه و  زا  نوُرب  هگشورخ  ناغفا و  تشاد  بت  زا  هاگ 
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دومن هگا  هَش  دصق  زا  ار  هّمعدوشگ  مه  زا  ار  هدید  هگانب  سپ 
ناشن اج  رب  ارم  مریگ  لغب  ردناوتان  متسه  هچرگ  هّمع  تفگ 

رادجات باب  نآلا  دسریمراگدرِک  ّیلو  دیایم  هکناز 
افق رب  مباوخب  نم  دوبن  کینیفطصم  مشچ  رون  روضح  رد 

مالس شدومنب  تشگ و  دراو  هاشمالک  ردنا  زونه  بنیز  اب  دوب 
دوب نوزفا  متّلِع  اباب  تفگدوب  نوچ  تلاح  هک  يدیسرپ  هاش 

لاح  فقاو ز  ُدبن  وا  رهاظب  نوچلاوئس  هش  زا  درک  رامیب  نآ  زا  دعب 
دوب لوتقم  لتاق و  زا  ربخیبدوب  لوغشم  دوخب  بت  زوس  وا ز   93 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

هاش داد  شباوج  دش  نوچ  تبقاعهاپس  نیا  امش و  راک  سپ  تفگ 
راز راک  رب  دش  دندُرب و  قح  دایراوس  دش  ناشیا  رب  ناطیش  تبقاع 

يدمآ رادمَلَع  یب  اباب  هچ  زايدمآ  راییب  هچ  زا  زورما  تفگ 
ریُرب وُک  وُک  تجسوع  نب  ملسُمریهُز  وُک  بیج و  وک  لاله و  ُوک 

ناوج ریپ و  همه  يدنتشگ  هتشکناج  مارآ  يا  هک  يدومرف  هاش 
دش هتشک  تّمع  داب  تربص  تفگدش  هچ  سپ  میومع  ساّبع  تفگ 

ناهج زا  دنتفر  تفگ  دندشنوچناگدازوّمع  اهوّمع و  تفگ 
مَرَس نیلاب  زورما  يدمانمربکا  ّیلع  دشنوچ  سپ  تفگ 

رَبَخ ار  وا  دهد  نوچ  تریحب  دشرَرَش  هش  بلقب  دز  شلاوئس  نیا 
مالّسلا رگید و  درَم  وت  نم و  زُجمایخ  نیا  ردنا  تسین  اباب  تفگ 

( ترضحنا نیدباعلا و  نیز  باوج  لاؤس و  اضیا  )

دش هچ  تراصنا  باحصا و  ردپ  يادش  هچ  ترای  همهنآ  اباب  تفگ 
يدمآ ریگلد  حورجم و  هتسخيدمآ و  رید  ردپ  يا  زورما  هچ  زا 

يدمآ راصنا  هارمه  نیا  زا  شیپيدمآ  رادیدب  اهنت  ارچ  دوخ 
لیتق يدنتشگ  باحصا  هلمُجلیلع  راز  يا  هک  شدومرف  هاش 

دش هتشغآ  دوخ  نوخ  رد  یکی  رهدش  هتشک  کیکی  زورما  ناروای 
ریُرب وُک  وُک  تجسوع  نب  ملسُمریهز  وک  بیبح و  وُک  اباب  تفگ 

دیزم رجا  ار  وت  دیاشخبب  ّقحدیهش  يدنتشگ  هدید  رون  تفگ 
دش هتشک  کی  کی  داب  تربص  تفگدش  هچ  ممامعا  دالوا  سپ  تفگ 

تسا افج  لوتقم  داب  تربص  تفگتسا  اجک  میاهومع  سپ  اباب  تفگ 
دیهش  دش  تّمع  داب  تربص  تفگدیشر  ّمع  دش  هچ  سپ  اباب  تفگ 

مرَبکا وک  مربکا  وک  مربکامروای  هانپ و  تشپ و  وک  تفگ   94 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
نزم شتآ  ون  ار ز  میاهغادنم  شسرپ ز  نیا  زا  شیب  امنم  تفگ 

مالَسلا رگید و  درم  وت  نم و  زُجمایخ  نیا  ردنا  یقاب  هدنامن  سک 
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ناج هاش  يادف  يزاس  مه  وت  اتنامزنآ  يدوب  شاکیا  داوجیا 

( داهج يارب  اصع  ریشمش و  ع )  ) نیدباعلا نیز  ندرک  تساوخرد  )

یئادف رب  مدرگ  هدامآ  ات  هکیئاصع  ریشمش و  هّمع  يا  هدب 
درادن رگید  یسک  اهنت  دوبدرادن  روای  نیسح  ینیبیمن 

دنتشگ هتشغا  نوخ  كاخ و  رد  همهدنتشک  هتشک  شناروای  مامت 
دشاب راییب  نینچ  قح  مامادشاب  رارقتسا  ربص و  یک  ارم 

( نا همجرت  ترضحنا و  تایبا  عادو و  ماگنه  هنیکس  ءآدهّشلا و  دّیس  ترضح  هملاکم  )

ۀبا ای  تلاق  اّهنا  ۀیاور  یف  خلا و  لوطیس  لاق  اهعومد و  حسم  هردص و  یلا  اهّمـضف  ادیدش  اّبح  اهّبحی  ناک  ۀخراص و  یه  ۀنیکـس و  تلبقاف 
ول تاهیه  ع )  ) لاقف انّدـج  مرح  یلا  انّدر  هبا  ای  تلاقف  نیعم  هل و ال  رـصان  نم ال  ملـستسی  ـال  فیک  مالّـسلا  هیلع  لاـقف  توملل  تملـستسا 

ع)  ) نیسحلا ّنهتّکسف  ءاسّنلا  نخراصتف  مانل  اطقلا  كرت 
یناهد مامحلا  ذا  ءآکبلا  کنمیملعاف  ۀنیکس  ای  يدعب  لوطیس 

ینامثج یف  حوّرلا  یّنم  ماد  امةرسح  کعمدب  یبلق  یقرحت  ال 
ناوسّنلا ةریخ  ای  هنیتاتيّذلاب  یلوا  تناف  تلتق  اذاف 

همجرت

تفرگ هم  يور  ربا  باجح  نوچتفرگ  هشنآ  نماد  هنیکس  سَپ 
باب ناما  فکب و  یتفرگب  تخسباحس  دننام  دیرابیم  کشا 

ياهدامآ ار  شیوخ  نتشک  رهبياهداد  ندرُمب  نت  اباب  تفگ 
یسنُوم ین  دراد و  ینیعُم  ینیسک  دهدن  نت  گرم  رب  نوچ  تفگ 

زار  فشک  لاجم  ار  وا  دوبن  نوچزاجح  يوُس  ربب  ار  ام  سپ  تفگ 
اونیب دباوخب  شدنراذگ  رگاطق  زا  ریک  نم  لاح  لمجم  تفگ   95 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

تسین روسیم  ایلاح  یّنمت  نیاتسین  رودقم  رگد  ینعی  تنتفر 
رسب دیآ  تدیاب  یئاهجنررس  تشپ  رد  اههّصغ  يراد  هکلب 

دینتیم دوخ  رب  درک و  تّدش  هیرگدینش  لمجم  ار  هّصق  نیا  باب  نوچ ز 
كان زوس  هآ  نک  مک  اباب  تفگكاپ  درک  هَش  شخر  زا  ترسح  کشا 

نکم يرای  متقرح  رب  نک  ربصنکم  يراز  ردپ  يا  ممشچ  شیپ 
نزم شتآ  تاهیرگ  زا  ملد  ربنتب  مراد  ناج  هک  ات  امنم  هیرگ 

شیرم مبلق  ماهدنز  نم  ات  کیلشیپ  هب  يراد  اههیرگ  نک  مک  هیرگ 
ماهتشغآ نوخ  كاخ و  رد  رکیپماهتشک  ینیب  هک  نک  مدنآ  هیرگ 

يَرتیلوا وت  هک  نک  مدنآ  هیرگيرگنب  ین  رَس  رب  ار  مَرَس  نوچ 
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( زامن يارب  موقنآ  زا  ترضحنآ  نتساوخ  تلهم  )

لاِتق نَع  اوُّفُک  دومرف  نید  هاشلاوز  تقو  دش  وچ  اروشاع  زور 
زاین زا  میراذگ  ّقح  ضرف  هک  اتزامن  تقو  دش  موق  يا  یتلُهم 

تسین لوبقم  قح  دزن  تزامن  نیاکتسیچ  رهب  تزامن  راتفگ  يدُحلم 
اور تبسن  نیا  دیاب  یک  نیسُح  ربایحیب  يا  بیبح  دز  يو  رب  گناب 

لوسر دنزرف  یتسا ز  لوبقانلوبق  تعاط  دوشیم  رجاف  وت  زا 

( نامسا رب  نا  نوخ  ندیشاپ  کنسب و  ترضحنا  ینانشیپ  ندش  هتسکش  )

هاش ینارون  ههبج  یتسکشهاش  ینانشیپ  رب  دروخ  شگنس  وچ 
دیلان شیر  بلقب  قح  يوسبدیلام  شیر  رب  هش  نوخ و  دشناور 
كاپ هفحت  رتهب  تسین  منیزکكالفا  رب  دناشفب  نوخ  ناز  یفک 

مهلا هاگرد  هب  زج  دبیزنمهاگهدجس  نوخ  تسنوخ  نیا  هک 
دزیر  كالفا  رب  هک  دیاب  یمهدزیر  كاخ  رب  نآ  نوخ  دیاشن 

96 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

( هاگلتقب ور  هاگهمیخ  زا  بنیز  ندشنوریب  اوه و  القنا  نیمز و  رب  ع )  ) نیسح نداتفا  )

داتف نیمز  رب  نیرب  شرع  هیاپ  ایوگداتف ز  نیز  ردص  رس  نیمز ز  رب  وچ  شمسج 
داتف نید  هاش  رد  هک  حورج  شزوس  نازاوه  دش  هریت  دش و  بالقنا  رد  نودرگ 
داتف نیمألا  حور  کئالم و  رد  روش  سپدیُرب  افق  زا  شنت  رس ز  وچ  نیعل  رمش 

داتف نیمز  زا  کلفب  ات  رابغ  درگداب و  هریت  تساوخرب  دش و  فسخنم  دیشروخ 
داتف نیبُم  ماما  كاپ  سأرب  شمشچناور  دش  همیسارس  تسَج و  ياج  بنیز ز 

داتف نیع  روح  همطاف و  بلقب  شتآنانج  رد  هک  دز  نانچ  نیسُح  او  دایرف 

مالّسلا هیلع  نیسحلا  حاصف  هلایع  وهلقث  هیف  يذّلا  هلحر  نیب  هنیب و  اولاحف  هباحصا  نم  ۀعامج  یف  رمش  ءآج  و 

متنک ذا  مکباسحا  یلا  اوعجراف  هذ  مکایند  یف  ارارحا  اونوکف  داعملا  نوفاخت  متنکو ال  نید  مکل  نکی  مل  نا  نایفس  یبا  لا  ۀعیش  ای  مکلی  و 
مکتاتع و اوعنماف  حانج  ّنهیلع  سیل  ءآسّنلاو  یننولتاـقت  مکلتاـقا و  ّینا  لوقا  لاـقف  ۀـمطاف  نباـی  لوقت  اـم  رمـش  هاداـتف  نومعزت  اـمکابارعا 

هـسفنب هودصقا  دجّرلا و  مرح  نع  مکیلا  جاص  ّمث  ۀـمطاف  نبای  کل  کلذ  رمـش  لاقف  اّیحتمدام  یمرحل  ضّرعّتلا  نم  مکتاغط  مکلاّهج و 
. میرک وفک  وهيرمعلف 

( همجرت )

ناوسن لد  دینکم  نازرلنایفس  یبا  لآ  ۀعیش  ای 
ازج زور  دینکن ز  را  فوخادخ  نید  ار  امش  تسین  رگ 
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نایفس یبا  لآ  ۀعیش  ایارچ  دیداد  دوخ  ّتیّرح 
افجب تقاط  دوبن  ارنزناوسن  لد  دینکم  نازرل 

اطخ دنراد  اجک  لافطااه  همهنیا  زا  دنک  تشحو 
دیهرب نید  زا  همه  هک  مریگخلانایفس  یبا  لآ  ۀعیش  ای 

دیهنن اپ  نم  هگهمیخ  رددیهش  غیت  زا  دینکن  نم  ات 
یسفن مراد  ماهدنز و  اتخلانایفس  یبا  لآ  ۀعیش  ای 

لآ ۀعیش  اییـسخب  درازآ  نم  سومان   97 ص : تمـصع ، تیبلها  تما و  لـیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید  یـسک  هک  دـیان  نم  تریغ  رد 
نایفس یبا 

ادخ رهب  زا  نم  يوس  لّواناوسن  لد  دینکم  نازرل 
ادُج دیزاس  نم  نت  زا  رَسادف  دیزاس  ارم  دیئآ و 

خلانایفس یبا  لآ  ۀعیش  ای 

( ءآدعألا یل  یتمشت  طاسفلا و ال  یلایعجرا   ) مالّسلا هیلع  ءآدهّشلا  دّیس  باطخ  هاگلتقب و  يربک  بنیز  هرّدخم  ایلع  ندما 

درگرب هگمزر  ناهدرگرب ز  هگهمیخ  يوُس 
طاطسفلا یلا  یعجرادرگب  هپس  زا  رهاوخ 
نیکمت نکب  رَدَق  ربنیشنب  اههمیخب  ور 

طاطسفلا یلا  یعجرانیک  لها  رب  نک  ربص 
هریچ متتامش  ربهریخ  نکم  نانمشد 

طاطسفلا یلا  یعجراهریت  نکم  مملاع 
درازایب ار  وت  سکدران  دوخب  متریغ 

طاطسفلا یلا  یعجراتراوطا  دنیب  هب  ای 
مدکی اههمیخب  ورمَرحمان  نایم  زا 

طاطسفلا یلا  یعجرامغ  ازفیم  ممغ  رب 
رتناسآ تسا  نم  ربرجنخ  هزین و  مخز 

طاطسفلا یلا  یعجرارکشل  تتامش  زا 
نت رب  متحارج  نیزنم  رب  دوب  رتتخس 

طاطسفلا یلا  یعجرانمشد  تدنیبهب  رگ 

( رمش اب  بنیز  هملاکم  )

نم  شرس  دوخ  رانک  رد  مریگبنم  شرب  رد  میایب  تلهم  هدب 
میامن رت  شیولگ  ندرم  مَدمیایب  شنیلابب  تهُلم  هدب   98 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

منیشن شدزن  یتعاس  مدنیا  ردمنیبب  شیور  ات  هک  تلهم  هدب 
ندرپس ناج  تقوب  لدشوخ  دوبندرم  تقو  دشابن  اهنت  ات  هک 
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روای رای و  یب  ناز  هشوت  مریگبرگید  رابکی  ات  هک  تلهم  هدب 
شنارتخد رگید  راب  دنیببشنارهاوخ  دیابب  تلهم  هدب 

( اضی )

يراز هآ و  اب  شرس  رب  میآ  هکيرانک  ور  رگمتس  رمش  يا  وت 
شیاپ تسد و  هلبق  يوُس  مناشکشیاهمشچ  مدنبب  ندرم  مد 

شرانک رد  ترسح  کشا  مزیربشراذع  منیب  رگد  رابکیب 
مناسر یبآ  هرطق  شماکبمناشن  وناز  رس  رب  ارشرس 

( رخا مد  رد  ترضحنا  ندرک  بآ  بلط  )

موش رکشل  نآ  اب  تفگیم  نینچمولظم  هاش  تّجح  مامتا  یپ 
مرادن رگید  یگدنز  دیمامراضتحا  رد  نم  هک  رخآ  نیا  رد 
دیزیرب نم  نوخ  بآ و  مدیهددیزیتس  رد  نم  اب  هک  دوبن  اور 

تسه مندنام  دیما  رگید  اجکتسه  منت  رب  تحارج  مخز  سب  ز 
هرامش ردنا  ماهنیس  رد  سفنهرابود  یگنج  تّوق  مرادن 

مبارطضا رد  یگنشت  زوس  زمبآ  موقیا  دیهد  ندرم  ِمَد 

( مرح لهأب  نداد  گرم  ربخ  اههمیخب و  حانجلا  وذ  ندمآ  )

نم نزرب  ایولم  هیلع  کجرـس  نرظن  اـّیزخم و  كداوج  ءآـسّنلا  نیار  اّـملف  اـیکاب  اـمحم  یم  ادـصاق  کـمایخ  یلا  ادراـش  کـسرف  عرـسا  و 
یلع سلاج  رمّشلا  تار و  دابم  کعرـصم  یلا  تّالل و  ذم  ّزعلا  دعب  تایعاد و  لیوعلاب  تامطال و  دودخلا  یلع  دوعّـشلا  تارـش  انرودخلا 

ةالتقلا یلع  عفر  کسافنا و  تیفخ  کّسآوح و  تنکـس  دـق  دـّنهمب  کـل  حـباذ  هدـیب  کتبیـش  ذـخا  كرحن  یلع  هفیـس  عضاو  كردـص 
. کسار

99 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

( همجرت )

نیز درک  نوگن  هّصغ  زا  هش  بسانیمز  رب  نیز  داتفا ز  وچ  هاش 
دیود تعرسب  هدرپ  ارَسب  وردیشک  نوخ  رد  هَمه  شلای  لکاک و 

دناکچیم خرب  هدید  زا  سب  کشادناشفیم  رَسب  كاخ  دوخ  مُس  اب 
نایفوک متس  زا  ناما  ياوناغف  هآب و  تشارفا  رب  ههیش 

دش هتشک  نیسُح  ياودش  هتشک  نیسُح  هآ 
دنتخات نورب  هلمُج  نایگ  هدرپدنتخانشب  وچ  ههیش  زا  مغ  کناب 

نوخ قرغ  نت  رس و  لای و  لکاکنوگژاو و  نیز  هک  دندیدب  بسا 
هاش هدنز  یمد  دننیبهب  هکلبهاگلتق  يوس  دندیودب  سپ 

تما لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 221زکرم  هحفص 86 

http://www.ghaemiyeh.com


دنودیم نانُکهیوم  نانَک  يومدنودیم  نانز  هنیس  رب  رَس و  رب 
دش هتشک  نیسُح  ياودش  هتشک  نیسُح  هآ 

دندش لتقم  رظان  ّلت  َرَس  زادندش  ّلَت  رَسب  ات  نانزهحیص 
شاهنیک يور  هتسشن ز  رمششاهنیس  رب  هک  دندیدب  هاش 

شیرپ بنیز  لد  یتشگ  هک  هآشیر  تسدکیب  تسدکیب و  غیت 
دایز شتآ  نزم  بنیز  لد  ربداوج  اجنیا  هعقاو  نیا  نک  عطق 

دش هتشک  نیسُح  ياودش  هتشک  نیسُح  هآ 

( مرح مایخب  نایوگ  ۀمیلّظلا  ۀمیلّظلا  ناویحنآ  ندما  )

هَمیش روج  هورگ  زاۀمیلظلا  ۀمیلظلا 
هیمیتی  یتشگ  شرتخدرداربیب  دش  شبنیز 

دش نیرب  شرع  رد  هزرلدش  نیمز  رب  نیز  زا  وچ  هش   100 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
دش نیمغلد  شحانجلا  وذدش  نیعُم  راییب و  هک  نوچ 

دش نیز  هنوراو  هش  بساۀمیّلظلا  ناغفا  هآ و 
دش نیمغ  دید و  هش  لاح 

دش نید  هاش  نیک  زا  هتشکدش  نینا  اب  هگرخب  ور 
دش نانکنویش  هش  بساۀمیّلظلا  نازیزع  يا 

دش ناور  شهاگرخ  يوس 
دش نامسآ  ات  شاهلاندش  ناوخهحون  شیازع  رد 

ۀمیّلظلا نامیتی  يا 

( ینعملا اذه  یف  اضیا  )

هّمیش روج  هورگ  زاۀمیلظلا  َمیّلظلا 
هَمیتی یتشگ  شرتخدرداربیب  دش  شبینز 

ار ناگنشتبل  رورس  يدنتخاس  نوخ  رد  هقرغارناج  سنا و  هاش  دنتشک  نایفوک  نامیتی  يا 
هَمیلّظلا نارودب  شدینیب  هدنز  یتسا  لکشمار  ناکدوک  باب  دیبایرد  دیباتشب و  دوز 

هداتف ناشطع  بل  حورجم و  نت  حورجم و  شاهنیسهداتف  ناجیب  هگلتق  رد  نید  هاش  نامیتی  يا 
هَیمّلظلا ناکیپ  هب  کی  رجنخب  کی  غیت و  هب  کیهداتف  ناگرگ  فص  نوچ  شناجب  ناودع  رکشل 

درادن رس  رب  یسک  تسا و  بیرغ  ندرم  مد  رددرادن  روای  نامز  هاش  ناوناب  يا  لَجَعلا 
ۀمیلّظلا نایاونیب  يا  ناوناب  يا  لَجَعلادرادن  رجنخ  تقاط  شقلح  دیباتشب  دوز 

دش نوخ  يایرد  هگلتق  شیافج  روج  زاک  دوزدش  نورب  شلتق  یپ  زا  رمش  ناوناب  يا  لجعلا 
هَمیّلظلا ناگژم  بآ  شدیهد  دوبن  رگا  بآدش  نوکس  رد  شحور  هک  نونکا  دیهد  شبآ  ياهعُرج 

نایصع مرجیب و  بلهنشت  نادیهش  هاش  دش  هتشکنامیئل  روج  زا  داد  ناودُع  ملظ  زا  نامألا 
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هَیمّلظلا  نامیا  لها  يا  شرس  ین  كونب  دشنابسا  لاماپ  شرکیپ  نابایب  رد  شکاپ  شعن 
101 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

( یعابر )

دش هتشک  نامیتی  باب  یفطصم  تیب  لها  يادش  هتشک  نابوخ  ناطلُس  ناوناب  يا  ناوناب  يا 
دش هتشک  ناودع  گنچ  رد  یفطصم  طبس  هنشتبلنایفوک  روج  ملظ و  زا  ناغف  يو  هَمیّلظلا  يا 

( هاگهمیخب هاپسنا  ندز  شتا  )

دندز نید  يارَس  رد  نیک  شتآدندز  نیک  لها  هک  شتآ  نآ  زا  هآ 
دنتخوس هط  لآ  ياههمیخدنتخورفا  اههمیخ  ردنا  شتآ 

راذع رب  یتسد  تسد و  رس  يوررارف  ارحص  رد  دندرک  ناکدوک 
نیبب ام  لاح  هّللا  لوسر  اینیزح  توص  اب  دایرف  يدزیم 

دنپس نوچمه  نایمنآ  ردنا  بنیزدنلب  بناج  رهب  اثوغاو  داد 
رات هدید  ناغفارپ  لد  نازوس  هنیسرادوریگ  نایمنآ  ردنا  بنیز 

ردب شتآ  زا  رامیب  دشک  هگردپیب  ناکدوک  رکفب  هگ 
نیبب ام  لاح  هّللا  لوسر  اینیزح  توص  اب  دایرف  يدزیم 

نز تشم  نیا  دننک  نوچ  يریسا  ابنَسَح  او  الُوَتبا  اِّیلَع و  او 
هانپیب نانز  نیا  اب  منک  نوچهاپس  نمشد  کی  اهنت و  نت  نم 

شودب ار  شراز  رامیب  دشک  ایشومخ  شتآ  دنک  ات  بنیز  تفر 
نیبب ام  لاح  هّللا  لوسر  اینیزح  توص  اب  دایرف  يدزیم 

( هفیقس لها  زا  رّکذت  هیثرم و  هقیرطب  عوضوم  نا  رد  اضیا  )

دندز نید  ناطلس  همیخ  هن  نیدب  شتآدندز  نیک  لها  نیسُح  هاگهمیخب  شتآ 
دندز  نیبُم  باتک  ياههحفصب  شتآنید  هاش  هاگرخ  هن  تخوسب  نید  هاگرخ 

لبح رد  رب  هفیقـس  لماکمیظع  شتآ  نآ  زا  دـب  يرکخا  شتآ  نیا   102 ص : تمـصع ، تیبلها  تما و  لـیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
دندز نیتملا 

دندز نیمألا  حور  طبهم  یحوب و  شتآرد  هک  ای  همَیخ  نتخوس  دوبن  دصقم 

( ینعملا اذه  یف  اضیأ  )

تخوس نید  قاروا  همَه  شتآ  رد  هکتخورفیب  نیک  زا  نیک  لها  شتآ  ود 
هنیکَّسلا راد  ِرَد  رب  يدندزهنیک  لها  هنیدم  ردنا  یکی 

ربمیپ لآ  همیخ  رب  دندزرگمتس  موق  البرک  رد  یکی 
رارشا يدرک ز  یلع  زا  تیامحرادنایم  ارهز  يُدب  شتآ  نآ  رد 
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درک رَد  برض  زا  شیولهپ  هتسکشدرک  رپس  ار  دوخ  یلع  ظفح  یپ 
هنایزات زا  دش  هدرزآ  شنتهناخ  ار ز  وا  دَنَرب  دش  عنام  وچ 

رایسب دوب  تیامح  وا  رب  یلَورادنایم  بنیز  يُدب  شتآ  نیا  رد 
تیامح اهنز  زا  درکیم  یهگتیاعر  يدرک  ار  لافطا  یهگ 

درک ناکدوک  زا  ررش  عفر  یهگدرک  نانز  ظفح  ین  بعَک  زا  یهگ 
هنایزات يدندزیم  شفتکبهنابز  رد  يدنکف  ار  دوخ  یهگ 

راتسرپ مه  یماح  دوب  ار  وا  مهرامیب  دوب  اّما  تشاد  مَه  یلع 
دش نوخ  رامیب  هّصغ  زا  شلددشنورب  هگ  تفر و  همیخ  رد  یهگ 

يدیشک شتآ  زا  شرامیب  ات  هکيدیسر  بنیز  رب  هچ  دناد  ادخ 
تخوس یَملاع  يدیشک  رس  اج  رهبتخورفا  هلعش  شتآ  ود  ره  نیا  داوج 

( ردارب شعن  رس  رد  بنیز  لاح  نایب  رد  هیثرم  )

داتف ابق  نوگلگ  هش  رکیپ  هب  شمشچهاگلتقب  يُربک  بنیز  هکیمَد  زا  هآ 
داتف ایربک  مَرَح  رد  شورخ  نادنچيو  شورخ  زاک  نانچ  هلان  دیشک  لُد  زا 
داتف البرک  رد  هلزلز  هک  ياهرعَن  دزنفک  یب  هماجیب  رَسیب و  هداتف  یمسج 

داتف  ایقشا  نآ  رد  هیرگ  هچ  شاهحون  زاکتسیرگیم  راز  یمه  درک و  هحون  زوسناج 
نم و تشون  ردق  ردناریسا  ترهاوخ  دش  یتشگ و  هتشک  وت  هش  يا   103 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

داتف الب  وت 

( ردارب شعن  رس  بنیز  ترضح  یئارسهحون  تاملک و  )

مالّـسلا و هیلع  نیـسحلا  بدـنت  یه  ّیلع و  تنب  بنیز  یـسنا  هّللا ال  وف  يواّرلا  لاـق  ّنههوجو  نبرـض  نحـص و  یلتقلا  هوسّنلا  ترظن  اّـملف 
یلا ایابس  کتانب  ءآضعألا و  عطقم  ءآمّدلاب  لمرم  کنیسح  اذه  ءآمّسلا  کیلم  کیلع  یّلص  هادّمحم  ای  بیئک  بلق  نیزح و  توصب  يدانت 

هادّمحم ای  ءآدّشلا  دّیس  هزمح  یلا  ءآرهّزلا و  ۀمطا  یلا  یضترملا و  یلع  یلا  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  یفطصملا  دّمحم  یلا  یکتشملا و  هّللا 
ای هّللا  لوسر  يّدـج  تام  مویلا  هّللا  دـبع  ابا  ای  کیلع  هابرکا  هانزحا و  اـیاغبلا و  دـالوا  لـیتق  ابّـصلا  حـیر  هیلع  یفـست  هآرعلاـب  نیـسح  اذـه 

میلع یفست  ۀّلتقم  کتّیّرذ  ایابس و  کتانب  هادّمحم  او  تایاوّرلا ] ضعب  یف  و   ] ایابّسلا قوس  نوقاسی  یفطصملا  ۀّیّرذ  ءآلؤه  دّمحم  باحـصا 
هطاطسف نم  یباب  ابهن  نینثالا  موی  یف  هرکسع  یحضا  نم  یباب  ءآدّرلا  ۀمامعلا و  بولسم  افقلا  نم  سارلا  زوزجم  نیسح  اذه  ابّـصلا و  حیر 

یـضم یّتح  ناشطعلا  یباب  یـضق  یّتح  مومهملا  یباب  ءآدفلا  هل  یـسفن  نم  یباب  يوادیق  حیرج  یجتریف و ال  بئآغ  نم ال  یب  ابارعلا  عطقم 
يربکلا ۀجیدخ  یباب  یفطصملا  دّمحم  یباب  يدهلا  ّیبن  طبـس  وه  نم  یباب  ءآمّـسلا  هلا  لوسر  هّدج  نم  یباب  ءآمّدلاب  رطقت  هتبیـش  نم  یباب 

یضعب همجرت  لاح  قیدص . ّودع و  ّلک  هّللا  تکباف و  لاق  یّلص  یّتح  سمّشلا  هل  ّتدر  نم  یباب  ءآرهّزلا  ۀمطاف  یباب  یـضترملا  ّیلع  یباب 
میئامنیم رکذ  تایبا  زا  يدنچ  تاعطق  رد  ار  تالمج  زا 

( اهنم )

دش هچ  تنهاریپ  هدش  ادج  نت  رَس ز  يادش  هچ  تنتیب  رس  هدیپط  نوخب  يا  تفگ 
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نایفوک روج  متس و  زا  هآ  دایرفنانس و  ِرَس  رب  ترس  كاخ و  يورب  تمسج 
تایح ار  بآ  يا  يُدب  نامهیم  هکنآ  ابتارف  بل  رب  تبل  هنشت  هچ  زا  دنتشک 
زامنیب نفکیب و  وت  مسج  دناهدنکفاکزاجح  هش  يا  مشک  هنوگچ  ار  درد  نیا 

داب  وت  هّصغ  رپ  لد  نآ  يادف  مناجداب  وت  هنشت  رگج  نآ  يادف  مناج 
104 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

( اهنم (و 

وت نفک  وا  دوب  هک  ات  نتب  وت  يدرکوت  نهریپ  نآ  دش  هچ  ردارب  ناج  يا 
وت نهد  کشخ و  بل  يادفب  مناجبآ  بل  هچ  زا  ارت  دنتشکب  هنشت  بل 

وت نز  دنزرف و  رهاوخ و  همه  دندُربیریساب  ار  ام  یتشگ و  نیک  دنتشک  وت 

( اهنم (و 

مشاب راودیما  ات  نانچب  تتبیغ  هنمشاب  وت  راظتنأب  ات  رفسب  ياهتفر  هن 
مشاب وت  رادغاد  هیرگ  منک  وت  رب  مادُممهرم  لباق  هکنانچ  تحارج  تنت ز  رب  هن 
مشاب وت  راز  بلق  هک  ای  وت  نتشک  دایبمغ  رپ  لد  اب  یتفرب  رخاک  وت  يادف  موش 

مشاب وت  راکف  َدبا  ات  تیگنشت  ياربیتشذگب  تبقاع  هنشت  بل  وت  يادف  موش 

( اهنم (و 

راگزور روج  زا  تترتع  دید  هچ  رگنبرآ  رب  هظحل  دحل  رس ز  كاپ  ّدج  يا 
دش ریسا  نایرع  رتشا  راوس  یعمجدش  ریت  ریشمش و  رجنخ و  دیهش  یعمج 

تست نیسح  نیا  نیمز  يور  هداتف  رَس  یبتست  نیع  رون  نََدب  نیا  كاپ  ّدَج  يا 
ادر همامع و  هماج و  دش ز  بولسمادج  افق  زا  شرس  تشگ و  هتشک  هنشتبل 

زامن وا  رب  يدومنن  یسک  نیسُح  شعنزاین  هر  زا  کلم  درک  زامن  وت  رب 

( اضیا )

كاچكاچ مخز  زا  شنت  هداتف و  رَس  یبكاخ  يورب  تنیسُح  هک  نیب  كاپ  ّدَج  يا 
كاب چیه  دندرکن  دنتخیرب و  شنوخنانس  رس  رب  شرس  كاخ و  يورب  شمسج 

كاپ شعن  بسا  مُس  لامیاپ  دندرکادخ  زا  سرت  ین  هدرک و  مرش  وت  زا  ین 
كانبات دیشروخ  فت  رد  هدنکف  نایرعدرک  زامن  سک  وا  رب  هن  هدرک و  نفد  ین 

كانمیب دیدرگن  تخوسن و  امب  لدکیدنَرَبیم  هدرک  نارتش  رب  راوس  ار  ام 

( ردارب شعن  رس  بنیز  ترضح  لاحنابز  )
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وت  ربکا  یلع  ساّبع و  مساق و  رب  هک  ایوت  رهطا  نتب  ای  منک  هیرگ  ترسب 
یتفرب وت  زا  شیپ  شاکكاخب  هدنام  تنت  تفر و  ین  ِرَس  رب  وت  ِرَـس   105 ص : تمـصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

وت رهاوخ  ناهج  ز 
وت رتخد  وت و  لافطا  وت و  میرح  ابماش  هفوک و  يوسب  يریسا  هب  مدنربیم 

وت رتخا  دب  نمشد  زا  قح  ملِح  زا  بجعین  فد و  اب  دورب  يریسا  هب  تمصع  لآ 

س)  ) تبنیز ترضح  لاحنابز  اضیا 

وت رکیپ  زا  رود  هداتفا  ارچوت  ِرَس  نابرقب  ناج  ردارب 
نایرع كاخ  رب  البرک  رد  تنتنالوجب  ین  رب  اهرهش  رد  ترس 

تناکم دشاب  ین  كون  رب  ارچتنامز  رد  یناهج  ناطلس  وت 
هنیکس لاوحا  رب  نکفا  رظنهنیزَح  يارغصب  رگنب  یمد 

وش نم  زارمه  تمحرم  زا  ای  ووش  نخسمه  وا  اب  فطل  زا  یمَد 
وت ندناوخ  نآرق  هزین  رب  ای  ووت  نت  زا  رُود  ِرَس  رب  ملانب 

( ینزهنیس يرگهحون و  هقیرطب  لاحنابز  اضیا  )

ص105 تمصع ؛ ؛  تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
بنیز رب  ردنا  نوماهب ، هداتفابنیز  ِرَس  جات  بنیز ، رورَس  يا 

نابایببتمسج ین ، ِرَسب  تسأزناشطع  هتشک  يا  نادیهش ، هاش  يا 
بنیز ِرَس  زا  درب  مغ ، همَه  وت  غادناروتس  لاماپ  دش ، تنت  هنیک  زا 

وت ندب  نایرع  ارحصب ، هداتفاوت  نهریپ  وک  تیادفب ، رَهاوخ 
بنیز رکیپ  رب  دز ، رَرَش  هّصغ  نیاوت  نفک  ياج  نابایب ، كاخ  دش 
رَس مه  رکیپ و  مه  قح ، هرب  هدادرهاوخ  وت  نابرق  ردارب ، ناجیا 

بنیز رَظنم  رد  رات ، ناهج  وت  یب  دشرغصا  ربکا و  مه  ساّبع ، مساق و  مه 
كاخ َربِز  رب  نت  اهین ، رس  رب  رَسكاچ  دص  نت  رب  ای  وت ، رَسب  ملان 

تلایع لها و  ربكابیب  مدرم  نیز  دیآ ، هچ  وت  زا  دعب 
يریسأب ار  ام  تنحم ، لّوا  دشار  ام  وت و  یتفر  بنیز ، رورَس  يا 

تبسن هچ  تسارام  نایرع ، رتشا  ابّتلذب  دندُرب 
106 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید  بنیز  رَبکا  وک  ساّبع ، مساق و  وک 

( ینزهنیس اضیا  )

ياو ياو  مَنَفکیب  نوخب  هقرغياو  ياو  منطو  زا  رُود  هتشک 
دیرد ملاظ  هچ  هزین  زا  تیولهپدیُرب  تیولگ  ياهگر  هک  غیت 

ياو ياو  مندب  نوگلگ  هش  يادیشک  نوخ  رد  هک  وت  فیرش  شعن 
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درک ریس  میگدنز  زا  وت  غاددرک  ریپ  مأوت  ناناوج  گرم 
ياو ياومندش  یضار  نم و  نیادرک  ریدقت  هچ  زاب  اضق  هک  ات 

مروایب يُدب  هّللا  دبع  مساقمرورَس و  يُدب  ساّبع  ربکا و 
ياو ياو  منکچ  نامیتی  هب  نممَرَس  رب  نونک  تسه  نانس  رمش و 

وت رادلد  ربکا  وت  مساقوت  راصنا  دش  هچ  ردارب  ناج 
ياو ياو  منم  هراچیب  سکیبوت و  رادمَلَع  ساّبعب  ياو 

ریسا مناور  ماش  يوسب  ورریقح  راوخ و  وت  دعب  مدش  هک  نیب 
ياو ياو  منز  تشمکی  رورَسریرَش  رمش  هدش  نم  رفسمه 

( ینزهنیس اضیا  )

وت نابرق  ترهاوخوت  ناشطع  بل  نآ  يادف  نم  ردارب  يا 
وت نابرق  ترهاوخوت  نازوس  هّصغ و  ُرپ  ِلِد  نآ  يادف  نم 

وت نارای  هَمه  يدندیُرب  رَس  ترانک  ردبَبَس  مرُجیب و  هاشیا  ارت  يدنتشک  هچ  زا 
وت نابرق  ترهاوخبلهنشت  دیهشیا 

وت نایرع  نت  رب  ای  منک  ناغفا  َرَس  ربنَفَکیب  تکاپ  شعن  نایرُع  دندنکفا  هچ  زا 
وت نابرق  ترهاوخنهریپ  نآ  دش  هچ  وگ 

وت نالان  دباع  زُج  یمرحم  ار  ام  تسیننیبب  ام  راز  لاح  ردارب  يا  اج  زا  زیخ 
وت نابرق  ترهاوخنیبب  ام  راگزور 

افج  روج و  نیا  زا  هآایحیب  هاپس  شتآ  دندز  ام  هاگمیخ 
وت نابرق  ترهاوخوت  نالفط  همَه  ارحص  رد  دنتشگ  ردب  رد   107 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

( ردپ شعن  رس  رب  هنیکس  لاقم  لاح و  نابز  )

تسین شرس  تسا و  كاچكاچ  شمسج  هکتسیک  زا  شعن  نیا  ناج  هّمع  يا  تفگب 
هداتف رکیپ  زا  هک  شتسد  دش  هچهداتف  رَسیب  ناج  هّمع  يا  ارچ 

تسا نیش  روش و  نیا  ارم  شرهب  زا  هکتسا  نیسُح  تیاباب  شعن  نیا  تفگب 
تخادنیب ار  دوخ  شاهنیس  يوربتخانشب  باب  شعن  هکنوچ  هنیکس 

تخیریم هدید  زا  کشا  دیلان و  لد  زتخیوآ  ندرگ  رد  شکچوک  تسد  ود 
هدیشک نوخ  كاخب و  ار  تشعن  هکهدیرب  ار  تیولگ  ياهگر  هک 

يریسا دنب  رد  درک  ممیتیيریغص  نیا  رد  ارم  یمحریب  هچ 
درک ادخ  زا  فوخ  ین  محرب و  ام  رب  هندرک  ادُج  نت  زا  تَرَس  یمحریب  هچ 

رود نََدب  ناز  یلیسب  شدندومنروک  ادخ  زا  یموق  هک  متسدینش 

( تسیک شعن  نیا  هک  هّمع  زا  هنیکس  شسرپ  اضیا  )
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تسیک رکیپ ز  نت و  نیا  نوخب  هقرغتسیک  رَسیب ز  هتشک  نیا  هّمعیا 
كاچكاچ دوب  تسدیب  رَسیبكاخ و  يور  رب  هک  تسیک  ندب  نیا 

نفکیب نیمز  يور  ارچ  هدنامنهریپیب  هماجیب و  هک  تسیک 
تسارچ تحارج  مخز و  شاهمهنیاتساجک  رد  وا  ِرَس  دشاب  هک  شعن 

دوب روانش  نوخ  رد  هک  تسیکدوب  رَسیب  هک  تسیک  ندب  نیا 

( يربک بنیز  باوج  )

نیع رون  ایا  تسا  نیسُح  شعننیسُح  دشاب  وت  باب  ندب  نیا 
تسوت يالوم  هتشغآ  هتشکتسوت  ياباب  رَسیب  ندب  نیا 

وت  شیبایب  هک  درادن  هماجوت  شیسانش  هک  درادن  هک  رَس 
دیرورپ ناجب  هتفکشن  لگ  نوچدیرخیم  تمغ  هک  سکنآ  دوب  نیا   108 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

( ردپ شعن  اب  هنیکس  يوگتفگ  )

مراد اههوکش  باب  يا  تَرب  نایفوک  زمراوخ  نینچ  نیاک  وت  زیزع  هنیکس  منم 
نم رس  رب  هدنامن  یباجح  يرداچ و  هکنم  رطضم  لاحب  نک  رظن  زیخ  ياج  ز 

یلیس زا  نم  تروص  هدش  دوبک  نیببیلین  نم  تشپ  وزاب و  هدش  ین  بعک  ز 
نمشد فک  رد  تسا  ریقح  ریسا و  نوچ  هکنکفا  رظن  ماهمولظم  هّمعب  یمَد 

( اضیا )

ترکیپ زا  رَس  درک  ادُج  هک  وگتَرَس  يادفب  نم  ردپ  ناج 
دیُرب تیولگ  ياهگر  هک  هآدیُرب  نت  زا  تَرَس  ملاظ  هچ  هآ 

درکن مّحرت  همولظم  نم  ربدرم  هشیپ  افج  محریب  هچ  هآ 
مین ود  لد  ردبرد و  ردپیبمیتی و  يریغصب  مدومن  هک  هو 

هاوخریخ دوب  هک  نامیتی  رهبهانپ  مرآ  هکب  نم  ردپ  ناج 
ناسر شیوخ ؟؟؟ مَرَح  نیاناسکیب  ام  سک  يا  اج  زیخ ز 

( هاگلتق د  ع )  ) نیدباعلا نیز  ترضح  اب  بنیز  هرّدخم  ایلع  هملاکم  )

یتوخا و يدّیـس و  يرا  دـق  یکبا و  عزجا و ال  ـال  فیک  و  ع )  ) لاـقف یتوخا  یبا و  يدـج و  ۀـّیقب  اـی  کـسفنب  دوجت  كارا  یلاـم  تلاـق 
رـشب مهبرقی  دحا و ال  مهیلع  جرعی  نوراوی و ال  نونّفکی و ال  نیبّلـسم ال  ءآرعلاب  نیلمرم  مهئآمدب  نیعّرـصم  یلها  یّمع و  دـلو  یتمومع و 

. رزخلا ملیّدلا و  نم  تیب  لها  مّهناک 

( همجرت )
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راگدای ارم  وت  ردارب  يارات ز  مشچ  ینشور  يا  هک  تفگ 
وت لاح  نیا  دوب  یلاح  هچ  هآوت  لاوحا  هدش  نوگرگد  هچ  زا 

رضتحم نوچ  وت  لاح  مرگنیمرگد  لاح  وتب  منیب  هک  تسیچ 
شیوخ ناج  یهد  تسد  زک  هدش  نوچشیر  بلق  زا  هدمآ  تبلب  ناج 

یئوت  نوزحم  رطاخ  تیلستیئوت  نونکا  همه  رب  ّقح  تّجح 
دوش یَّسات  وت  رب  ار  هَمه  اتدوب  دیاب  هَمه  زا  شیب  وت  ربص   109 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

تسار تسا و  قح  همه  یتفگ  هک  هچنآتساطخ  میوگن  هّمع  يا  هک  تفگ 
كاخ يور  دوب  تسا  ّقح  تّجحكاپ  مسج  نیا  هن  هّمع  رگم  کیل 

نفک ار  وا  هن  هماج  شنت  هب  ینندب  نیا  رگم  تسین  ّقح  تّجح 
زامنیب نفکیب و  شنت  هدنامزارد  سب  هرب  وا  ِرَس  تفر 

( راوگرزب نا  نت  رس و  هرابرد  هیثرم  )

رونت جنک  یهگ  يراصن و  رید  رد  هاگروهظ  هدرک  اجهمه  رَس  نیا  رد  تسیرّس  هچنیا 
روط هرجش  نآ  وچ  تستخرد  زیوآ  هاگین  رَس  رب  هگ  دشاب و  الط  تشط  رد  هاگ 

رون هیآ  بلب  هاگ  بلب و  شبوچ  هاگكاخ  يور  رب  هگ  رتسکاخ و  رب  تروص  هاگ 
روهظ هدرک  اجهمه  رد  ادخ  ّرِس  مرج  التسا  هّللا  ّرِس  ِرَسرَس  نیا  هّللا و  ّرِس  وچ  وا 

روتس ّمس  زا  دنکشب  یهگ  بوکدگل و  هگریت  زکرم  یهگ  گنس و  فده  هگ  شندب 
رورش موق  متس  زا  شندب  رب  دش  هچ  ایادخ  ّرِس  رسب  دمآ  هچ  هک  میوگ  هک  اب 

رُوبع رهش  رهب  دندادب  هک  شلایع  ایوا  رهطا  نتب  ای  منک  هیرگ  شرس  رب 
روبث نید  نینچب  ددنخن  هک  یسوجم  وک  ص)  ) لُوسر لآ  دنربب  يریسأب  ین  فد و  اب 

رُوجف دندومنب  شلها  هک  تسنآ  ّتلعدیسر  مالسأب  هک  یتسَپ  همه  نیا  داوج  يا 
رویغ گنن  يدش  هنتف  نیا  نوچ  زور  نآ  زا  زُجگنت  هرئاد  دشن  مالسا  مچرپ  تعسو 

( ینعملا اذه  یف  اضیا  )

اشاحب دننز  دوخ  هدناوخ  شیجراخ  هک  بَجَعاشامتب  وا  درگب  یقلخ  هزین و  هب  يرَس 
اشاحتی نا  نود  فرعلاب  رمای  ناک  وارهز  دمحا و  لیلس  یتسا  یجراخ  هنوگچ 

یشُغی ِکلذ  َّنِاب  اوُّنَظ  َو  تسیجراخ  هکدنتفگب  تشگ و  هتشک  هدازانز  رمأب  نیسُح 

( ینعملا اذه  یف  اضیا  )

میقر  هن  فهک و  هن  تسا  نیا  بَجَعادخ  ّرِس  رس  هزین  ِرس  رب 
میدق راثآ  هدنام ز  یَبَجعندش  رادیب  نتفخ و  اهلاس   110 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

میحج راذنا  دنک  نتیب  ِرَستسا  بجع  نیا  بجع  هچ  نتفخ  لوط 
میرک نآرقب  دوب  نابز  رتین  ِرَس  رب  يرَس  هک  رتبَجَع  نیا 
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میجر وچ  شدننز  گنس  اب  هاگنالدگنس  نآ  دوب  رتبجع  نیز 
میئل چیه  دنکن  تعانش  نیابیضق  بوچ  شبلب  يدننز  هگ 

( نآ همجرت  وا و  تایبا  و  ع )  ) ءادهّشلا دّیس  ترضح  رس  اب  بنیز  ترضح  هبطاخم  )

تلعج ۀقرحب و  هیلا  تموا  اهعانق و  تحت  نم  جرخی  مّدلا  انیار  یّتح  لمحملا  مّدقمب  اهنیبج  تحطنف  اهیخا  سار  تارف  بنیز و  تتفتلا  ّمث 
: لوقت

ابورع يدباف  هفسخ  هلاغال  امک  ّمتتسا  اّمل  الاله  ای 
ابوتکم ارّدقم  اذه  ناکيداؤف  قیقش  ای  تمّهوت  ام 

ابوذی نا  اهبلق  داک  دقفاهمّلک  ةریغّصلا  مطاف  یخا  ای 
ابیلص راص  یسق و  دق  هل  امانیلع  قیفّشلا  کبلق  یخا  ای 
ابوجو قیطی  میتیلا ال  عمرسألا  يدل  اّیلع  يرت  ول  یخا  ای 
ابوکس اعمد  ضیفی  ّلذبكادان  برّضلاب  هوعجوا  امّلک 

ابوعرملا هداؤف  نّکس  وهبّرق  کیلا و  هّمض  یخا  ای 
ابیجم  هاری  هیبأبيدانی و ال  نیح  میتیلا  ّلذا  ام 

( تایبا همجرت  )

تبورغ دوب  دوز  هچ  عولط و  دوب  رید  هچتبونج  لامش و  طخ  یط  دشن  هک  نم  لاله 
تبوعصب مشک  الب  منامب  وت  سپ  زا  هکمدیما  لاله  يا  زگره  يدنب  نامگ  ارم 

تبورک تسا  ملُوم  هچ  لّمحت  تسا  لکشم  هچكاخ  يورب  تنت  منیب و  ین  ِرَس  رب  وت  ِرَس 
تبوذک بیقر  ناهگان  ارت  داد  فوسخيدیسرن  دوخ  لامک  ّدحب  وت  نم  لاله 

تبونذ  دوب  هچ  رگم  نادیمب  هداتف  تنتتراغ  وت  لام  ریسا و  تلایع  دیهش و  ارت 
111 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

( اضیا ینعملا  اذه  یف  (و 

دوب مغ  وت  مهس  تمک  رمع  نیأبدوب  مک  وت  رمع  ارچ  نم  لاله 
يدیسر رد  یناهگان  تفوسخيدیدن  دوخ  لامک  ّدح  هک  وت 

يدوبن شتقو  دش  دوز  تبورغيدومن  تبیغ  نم  هامیا  دوز  هچ 
منامب نارود  رد  وت  زا  دعب  نم  هکمنامگ  مه و  نیا و  دب  يزور  اجک 

مدرم مشچ  شیپ  هزین  رب  ترسّمُهَُوت  يدوب  نینچنیا  یک  ارم 
يراوسرتشا نم  وت  زا  دعب  منکيراگزور  رد  نامگ  مدوب  اجک 

درک نیک  لها  نم  ریسا  نم  هتشک  وتدرک  نیا  ریدقت  وت  ام و  رب  اضق 
هنیکس وت  زیزع  تخد  دوبهنیزح  راز  هدرسفا  نیمه 

یهاگن کی  اب  شلد  روآ  تسدبیهانپیب  اب  رظنکی  نک  وا  رب 
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تبیصم زا  دفاکشیم  شبلق  هکتبحص  يامنب  همطاف  اب  یمد 
رذآ هّصغ  نیز  نزم  ار  ام  لدرذگب  راذگب و  ار  هّصق  نیا  داوج 

( ردارب رس  اب  بنیز  يوگتفگ  اضیا  )

وت رکیپ  زا  رود  هداتفا  ارچوت  ِرَس  نابرقب  ناج  ردارب 
نایرع كاخ  رب  البرک  رد  تنتنالوجب  ین  رب  اهرهش  رد  تَرَس 

تناکم دشاب  ین  كون  رب  ارچتنامز  رد  یناهج  ناطلس  وت 
هنیکس لاوحا  رب  نکفا  رظنهنیزح  يارغصب  رگنب  یمَد 

وش نم  زارمه  تمحرم  زا  ای  ووش  نخسمه  وا  اب  فطل  زا  یمد 
وت ندناوخ  نآرق  هزین  رب  ای  ووت  نت  زا  رُود  ِرَس  رب  ملانب 

( ینعملا اذه  یف  اضیا  )

بنیز لمحم  دش  نایرُع  هقان  رببنیز  لد  زا  ياو  بنیز  لد  زا  هآ 
يریقح  هدید  یک  هط  هؤابونيریسا  هدید  یک  ارهز  هدرورپ 

بنیز لد  دش  نوخ  يریسا  رجز  زايریرش  مزب  هگ  رازاب  ِرَس  رد  هگ   112 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
رزآ ُرپ  بلق  اب  شباطخ  دومنبردارب  سأر  اب  ربارب  تشگ  نوچ 

بنیز لکشم  رب  دوزفیب  هّصغ  نیارّونم  هامیا  تسین  نانس  وت  ياج 
یناکم كالفا  یئارس  ود  هامینامز  ناطلس  یناهج  هاش  وت 

بنیز لمحم  مه  وت  ِرَس  هزین  ربینامگ  رهد  رد  منینچ  دوب  یک 
هنیزح تسا و  راز  مئاد  وت  غاد  زکهنیدم  هامیا  هنیکس  هب  رگنب 

بنیز لصاح  رب  شتآ  دز  درد  نیاهنیک  یلیس  زو  سرپ  شین  بعک  زا 
تنحم هّصغ و  زا  بآ  شلد  هدیدرگتبحم  رگنب ز  يرغصب  هظحل  کی 

بنیز لد  زا  دوخ  مغ  یکی  رادربتبحص  وت  يامنب  شیّلست  رهب  زو 

( یعابر )

بنیز لد  زا  هآ  دص  نآرق  توالت  دنکبنیز  لمحم  لابق  ردنا  ین  كونب  يرَس 
بنیز لباقم  ترس  دش  ین  ِرَس  رب  دش  هچملاله  تفگ  نیبج و  لمحم  هبوچب  دزب 

( ۀفوکلاب مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  ۀبطخ  )

نم نبا  انا  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نب  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  انا  یـسفنب  هفّرعا  اناف  ینفرعی  مل  نم  ینفرع و  دـقف  ینفرع  نم  ساـّنلا  اـهّیا 
اربص و لتق  نم  نبا  انا  تارت  لحز و ال  ریغ  نم  تارفلا  ّطشب  حوبذـملا  نبا  انا  هلاـیع  یبس  هل و  اـم  بهتنا  همیعن و  بلـس  همیرج و  کـهتنا 
قاثیملا و دـهعلا و  مکـسفنا  نم  هومتیطعا  هومتعدـخ و  یبا و  یلا  متبتک  مّکنا  نوملعت  له  هّللاب  مکتدـشان  ساّنلا  اـهّیا  ارخف  کلذـب  یفک 

مکل لوقی  ذا  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  یلا  نورظنت  نیع  ۀّیأب  مکیارل  ةاؤس  مکـسفنأل و  متمّدق  امل  اّبتف  هومتلذخ  هومتلتاق و  ۀـعیبلا و 
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لاقف نوملعت  ام  متکله و  مهـضعب  لاق  ۀـیحان و  ّلک  نم  ءآکبلاب  ساـّنلا  تاوصا  تعفتراـف  یتّما  نم  متـسلف  یتمرح  متکهتنا  یترتع و  متلتق 
انّلک نحن  مهعمجاب  اولاقف  ۀنسح  ةوسا  هّللا  لوسر  یف  انل  ّناف  هتیب  لها  هلوسر و  هّللا و  یف  یتّیصو  ظفح  یتحیصن و  لبق  ءرما  هّللا  محر  ص 

نوعیطم نوعماس 
113 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

دیزی و ّنذخ  انل  کملسل  ملـس  کبرحل و  برح  ّاناف  هّللا  کمحری  كرماب  انرمف  کنع  نیبغار  کیف و ال  نیدهاز  ریغ  کمامذل  نوظفاح 
ّیلا اوتات  نا  نودیرتا  مکسفنا  تاوهـش  نیب  مکنیب و  لیح  ةرکملا  ةردغلا  اهّیا  تاهیه  تاهیه  مالّـسلا  هیلع  لاقف  انملظ  کملظ و  نّمم  ءربن 
هّللا لوسر  لکث  ینـسنی  مل  هعم و  هتیب  هلا  سمألاب و  یبا  لتق  لم  دـنی  اّمل  حرجلا  ّناف  تاصقاّرلا  ّبر  اـّلک و  لـبق  نم  یئاـبآ  یلا  متیتا  اـمک 

شارف یف  يرجت  هصـصغ  یقلح و  يرج و  اـنح  نیب  هترارم  یتاـهل و  نـیب  هدـج  یبا و و  ینب  یبا و  لـکث  مّلـس و  هـلا و  هـیلع و  هـّللا  یّلص 
مالّسلا هیلع  لاق  ّمث  انیلع  انل و ال  اونوکت  نا ال  یتلاسم  يردص و 

انیلع انل و ال  موی  الفسارب  اسار  مکنم  انیضر 

( هبطخ زا  یضعب  همجرت  )

مدنادب نونکا  مدسانشمن  سکنا  ومدسانش  دسانش  هکنآ  هفوک  لها  يا 
بآ دش ز  عونمم  هک  نیسحنآ  دنزرفبارت  ُوب  دنزرف  منیسُح و  هداز  نم 

ادج ندب  زا  شرس  دیهش و  دش  هنشت  بلالبرک  يارحصب  صاصقیب  مُرجیب و 
نز درم و  مشچ  ربب  شرس  ین  كون  ربنفکیب  هدنام  نیمز  يورب  شنت  نایرع 

دیلپ ره  جاراتب  تفرب  وا  لاومادیهش  وا  نادرم  هدیُرب و  رس  لافطا 
دش ریرش  موق  فک  رد  راوس  رتشادش  ریسا  شلایع  تخوسب  وا  هاگرخ 

( هبطخ زا  رگید  تمسق  همجرت  )

تحارج نیا  یتسا  سب  رگید  ارمترصن  يرای و  امش  زا  مهاوخن 
میوشن لد  زا  ار  غاد  نیا  زونهمیولگ  رد  دشاب  هّصغ  نیا  زونه 

تمایق ات  سب  رگج  غاد  نیمهتمایق  ات  سَب  ردپ  لتق  ارم 
نادیهش نآ  شومارف  مزاس  اجکناناوجون  نآ  دور  مدای  اجک 

تاهیه تاهیه  امش  دعو  نمتاهیه و  تاهیه  امش  دهع  نم و 
شیپ  زا  دیدرک  نم  ءاب  اب  هکشیک  نآ  دیئامنب  دیهاوخ  نمب 

دیدرک بارحم  هتشک  رخآ  رددیدرک  باتیب  مغ  لد ز  ار  یلع   114 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
دش نورب  شموقلح  نیک ز  رهزبدشنوخ  قرغ  لد  امش  زا  ار  نَسَح 

ّتلذ يراوخ و  رهب  شدیتشکبتوعد  نامیپ و  همه  اب  ار  نیسُح 
دش ایتوت  بکرم  ّمس  زا  شنتدش  اههزین  رب  شرس  کشخ و  شبل 

ناسنیا دوخ  اب  ار  ام  دیراذگب  هکناسانشان  قح  امش  زا  میاضر 
يراوسرتشا هن  ینامهم و  هنيرادهنیک  ین  مهاوخ و  يرای  هن 

یسَأب هن  میوج  امش  زا  يریخ  هنسارب  اسار  مکنم  انیضر 
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( نا همجرت  مالّسلا و  هیلع  داّجس  ترضح  تایبا  )

؟؟؟ یلع مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  ّیلعب  انا  اذا  لاق و  صاّصجلا  ملسم  نع  و 
: لوقی یکبی و  کلذ  عم  وه  امد و  بحنشت  هجادوا  ءآط و  ریغب و 

انیف انّدج  یعارت  مل  ۀّما  ایمکعبرل  ایقس  ءوّسلا ال  ۀّم  ای 
انولوقت متنک  ام  ۀمیقلا  مویانعمجی  هّللا  لوسر  اّننا و  ول 

انید مکیف  دّیشن  مل  اّنناکۀیراع  باتقألا  یلع  انوّریست 

( همجرت )

دشابن دابآ  دبأ  ات  امش  يوک  نیودشابن  داش  امشب  لد  دب  تّما  يا 
تلاسر ّقح  ّیبن  لآ  ام  هرابردتیاعر  دیدرکن  هک  نابارخ  هناخیا 

ار ام  هچ  دیئوگ و  هک  تسیباوج  هچ  ار  واار  امش  ام و  دنک  عمج  یبن  هک  ادرف 
ریشمش همعط  ارم  لآ  همه  دیدرکریصقت  هچ  رهب  امشب  دیوگ  هک  تسادرف 
نایرع رتشا  يورب  ناریسا  وچ  ار  امناسنیدب  هچ  زا  دیهد  ریس  دب  تما  يا 

راداپ هتخاس  امش  نید  ام  هن  هک  ایوگراتفر  هنوگنیدب ز  دیئامنب  ام  اب 
نیک هپس  ریسا  میشاب  هک  دیدادنید  ضوع  رد  امب  هک  یئازج  تسنیا 

( دایز نبا  اب  بنیز  ترضح  هملاکم  )

ناهنپ هدومنب  نانز  رد  ار  دوخ  هکنامیدن  يا  نز  نیا  تسیک  اتفگب   115 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
تسا باجح  روتسم  هک  بنیز  دوبتسا  بارتوب  تخد  هک  شتفگ  یکی 
شیوخ دنک  ناهنپ  نانز  رد  تلجخ  زشیپ  زا  ُدب  یهاج  تّزع و  ار  وا  وچ 

بنیز مانشد  رب  دوشگب  نابزبنیز  مان  رگمتس  نآ  دینشب  وچ 
یهاشداپ ّقَح  دوب  ار  ام  هکیهلا  فطل  نیبب  بنیز  يا  هک 

دنادب ملاع  ات  هک  اوسر  يدشدناتس  ام  زا  قح  تساوخ  تنیسُح 
دزیرب شنوخ  ّقح  رهق  غیت  هبدزیتس  ناداد  ادخ  اب  سکنآ  ره 

يدیهج دوخ  ياج  اسآدنپسيدینش ز  يو  زا  نخس  نیا  بنیز  وچ 
نک یفطصم  يور  یمرش ز  ای  ونک  ایح  نادزی  زا  ملاظیا  تفگب 

يدیسر تلود  رب  هک  يراد  حرفيدیُرب  رَس  ار  یبن  لآ  هَمه 
تموُصخ رهب  زا  هدامآ  وشبتمایق  رد  دشاب  وت  مصخ  نیسُح 
يریسا رب  تتامش  دوبن  اوَريریما  ام  رب  نونک  ملاظ  يا  وت 

ناج نت و  رب  شتآ  هظحل  رَه  ینزناریسا  رب  تفأر  محر و  ياجب 
بنیز نازوس  لد  نیا  نازوسمبنیز  ناج  رب  نابز  مخز  نزم 

ندید دننام  دوب  یک  ندینشندینش  بات  متسین  اداوج 
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( یعابر )

ام لد  رابرس  هدش  یعونب  هظحل  رَهام  لد  رازآ  وت  ردقنیا  هدم  ملاظ 
ام لِگ  بآ و  رب  يدز  شتآ  هک  تسین  َسبمیرهق  بجوتسم  هک  میدرک  هچ  وت  اب  ام 

ع)  ) نیدباعلا نیز  لتقب  وا  رما  ماگنه  دایز  نبا  اب  س )  ) بنیز ترضح  رگید  هملاکم  )

تلاق مالّـسلا و  اهّیلع  بنیز  هتّمع  هب  تقّلعتف  هقنع  اوبرـضاف  هب  اوبهذا  ّیلع  دّرلل  ۀـّیقب  کیف  یباوجل و  ةأرج  کب  لاق و  داـیز و  نبا  بضغف 
ابجع لاق  ّمث  ۀعاس  اهیلا  هیلا و  دایز  نبا  رظنف  هعم  ینلتقاف  هتلتق  ناف  هقرافا  هّللا ال  تلاق و  هتقنتعا و  انئآمد و  نم  کبسح  دایز  نبای 

116 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
. هب امل  هارا  ّیناف  هوعد  هعم  اهتلتق  ّینا  ّتدو  اهّنظأل  ّینا  هّللا  محّرلل و 

( همجرت )

رگمتسیا یتشُک  هک  اهنیا  تسا  سَبردیح  لسن  یفطصُم و  لآ  ز 
یلیلع راز  مرَحَم  زا  ریغبیلیفک  دشابیمن  ار  ام  رگد 

يدیدن يریس  دشن  سب  تزونهيدیُرب  رَس  ام  زا  هک  اهنیا  همه 
سب دوب  ار  وا  شیروهقم  نیمهسب  دوب  ار  وا  شیروجنر  نیمه 

دزادگ ناج  ار  وا  شریجنز  لغدزاسن و  ناجیب  ضرم  ار  وا  رگا 
يریسا نیا  زا  صالخ  نک  مَه  ارميریزگان  وا  نتشک  زا  رگا 

راز بنیز  دنیامن  مرحمیب  هکرابکیب  ار  وا  نم و  ملاظ  شکب 

( ماشب تیب  لها  دورو  رد  هیثرم  )

داب مان  وت  زا  سب  هک  بارخ  نانچ  يدرگداب  ماش  داب و  ناهج  هریت  وت  رب  ماش  يا 
یئوت یفطصم  مرح  رب  ملظ  هاگنبیئوت  افج  روج و  هَمه  زکرم  ماش  يا 
یبتجمب یلعب و  دش  وت  زا  هنتف  رهیفطصم  دالوا  رب  تساخ  وت  زا  روج  ره 

نوگنرَس ناینب  وت ز  يدشیم  شاکیانوُرب  دش  وت  زا  نیسُح  لتق  موش  روشنم 
دوب برط  بنیز  يریسا  رب  وت  ردناکدوب  بَجَع  نیا  شیب  همه  زا  بیجع  اهنیا 

سور راتت و  رب  دشن  هکنانچ  يدش  تنیزسورعون  وچمه  یبن  لآ  دورو  رَهب 
ریسا یفطصم  مَرَح  تمصع و  ياهرُدریگتسد  ریجنز و  لغ و  رد  دابعلا  نیز 

داش دنوش  ناشیا  يریسا  رب  قلخ  اتدانع  زا  بناج  رَِهب  ماشب  ات  حبُص  زا 
مُوب نایشآ  دوش  ماش  هک  دوش  َبر  ایموش  ماش  رهش  دوب  موش  داوجیا  ماش 

( ینعملا اذه  یف  اضیا  )

تسا تمائل  نیا  ارت  هچ  زا  دالب  ردناتسا  تمائش  نیا  ارت  هچ  زا  موش  ماش  يا 
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يدز  یبَن  لآ  هبوت  ار  مامت  دشنوچيَدب  یموش و  ارت  دوب  هچنآ  ماش  يا 
يدش تمائل  نارجاف ز  رهب  زاماش  وت  يُدب  ربُمیپ  لآ  رب  سَب  ماش  يا   117 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

ماکب
ودع يُدب  تلاسر  لوسر و  اب  هک  ایوگوا  لآ  هب  یماش  ُربمیپ و  رب  وت  یموش 

راتت نوچ  ریجنز  لغ و  رد  دابعلا  نیزراوسرتش  تمصع  هدرپ  ناگدرورپ 
دوبن مّتلذ  نینچ  یمدازن و  ردامدوجو  رد  شاکیا  هک  تسیرگیم  تفگیم و 

یهَش تّزع و  همه  زا  سپ  یبَن  لآیهد  اج  هک  تدوبن  هبارخ  زُج  ماشیا 

( قشمد رد  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  تایبا  )

: لوقی وه  ءآط و  ریغب و  لمج  یلع  مهعم  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  قشمد و  یلا  سؤّرلا  ایابّسلاب و  اولخد  ّمث  يواّرلا  لاق 
ریصن هنع  باغ  دبع  جنّزلا  نمیّننأک  قشمد  یف  الیلذ  داقا 

ریما نینمؤملا  ریما  یخیش  ودهشم  ّلک  یف  هّللا  لوسر  يّدج  و 
ریسا دالبلا  یف  دیزی  ینارینکا  مل  قشمد و  رظنا  مل  تیلایف 

( همجرت )

لیلذ مدنناشکیم  ندرگب  لغلیلع  لاح  اب  ماش  اجک و  نم 
يربعَم ره  بناج  مدنشکیميرواییب  یگنر  مالغ  نوچ 

یفطصم لوسر  نم  َدج  تسهاوَر  دشاب  ارم  َتلذ  نینچ  یک 
نینمؤملا ریما  دش  بّقلم  واکنیتملا  لبح  مرگید  ّدَج  تسه 

نایع ّتلذ  نینچنیا  مدیدن  اتناهج  رد  مدازن  ردام  یکشاک 
دیزی ناسنیا  ریسا  مدیدمن  اتدیدپ  متشگیمن  ردام  زا  شاک 

( يربک بنیز  تاملاکم  دیزی و  سلجم  زا  رّکذت  )

ماع سلجم  دیزی  درتسگماش  زا  تیبلها  رب  سوسفا 
يراصن يدوهی و  ربگ و  زاار  اههقرف  مزبب  دناوخ  سپ 

مُور  نمرا و  يارفُس  یّتَحموش  ره  ریرش و  ره  دناوخ ز  رب 
زان دنک  َحرَم  زا  هَمه  رب  اتزاب  دنک  حرف  رد  تساوخیم   118 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

مطاسب تّزع  هتسارآمطاشن  نیا  رورُس و  شیع و  نیاک 
ممارم رب  تخب  يزوریفمماکب  ناهج  دش  هک  تسیحتف 
راظنا رد  دهد  ناشیراوخ  اتراهطا  لآ  مزبب  دناوخ  سپ 
تخت لباقم  رد  هتشاد  اوتخس  نامسیرب  ار  همه  هتَسب 

شیولگ ندرگب و  ریجنزشیوربوُر  هداتس  رامیب 
راد او  لسور  مَرَح  يدرکرایغا  مشچ  شیپب  هدرپ  یب 
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هداب تسم  ریرَس و  ریز  ردهداهن  نیسح  ِرَس  تشط  رد 
دیشاپ نیسح  رس  يور  ربدیشون  هک  ياهداب  هعرج  هت 
شنایب نیا  دوب  دزیم و  هگشنابل  رب  بیضق  بوچ  اب 

دندومن حَرَف  ام  سلجم  رددندوب  ردب  لها  هک  شاکیا 
متفرگ لخم  یب  همه  دادمتفرگ  لد  يافش  زورماک 

دش ام  مانب  اجهمه  یهاشدش  ام  ماکب  ناهج  زورما 
دمحا ص نامدود  دیدرگّدح ز  رَس  هب  میفالت  وزمرا 

بش شدش  ناهج  اج  هدنک ز  دشبنیز  رادغاد  لد  هگان 
وُریب ایحیب و  هچ  وت  یتسهوجافج  يا  دیزی  هک  اتفگ 
یتسَم رورغ و  زا  دوخب  یلابیتسشن  ام  کلمب  رهق  اب 

تساپرب تسام  نید  تکرب  زاتسام  وترپ  تنطلس ز  نیا 
ام تمرُحب  ینک  نایغطام  تمعن  وت  ینک  نارفک 

يزیرب ام  نوخ  وت  هنیک  زا  ويزیتس  امب  ام  هبَرح  اب 
شاف دوخ  رفک  وت  ینک  هدرپیبشابوا  دزن  ماع و  رضحم  رد 

داد  نتفرگ  زا  فعش  اجکیدای  ینک  نیکرشم  وت ز  اجکی 
یشاپب نیسُح  ِرَس  هب  اجکییشاب  هداب  غارُس  هب  اجکی   119 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

تشگرب وت  زا  هنامز  هک  یئوکتشط  رد  هداهن  وا  ِرَس  اجکی 
شناهد بل و  ینک  هدرزآشنابل  رب  بیضق  بوچ  اب 

شنابل رب  وت  ینز  بوچ  ابشنارتخد  دزنب  دنچ  ات 
يراد راکچ  شرسب  رگیديراوخب  شرَس  ادج  وت  يدرک 

يراصن رضحمب  هداد  اجار  یفطصم  لایع  وت  اجکی 
ناقیفر زا  تناردپ  يدوبناقیلط  هداز  هدنب  يا 

راب یهد  دوخ  لایع  هدرپ  ردراکافج  يا  هک  دوب  لدع  زا 
دنشاب هدَرب  زینک و  دنچ  رهدنشاب  هدرپ  تشپ  وت  ياهنز 

تلالض هدوت  سلجم  ردتلاسر  رئارَح  ياهنز 
دنباجحیب لوسر  دالوادنباجتحا  رد  همه  وت  لآ 

هآ دنک  نوزف  رگد  هّصغ  نیاهاتوک  هّصق  داوج  راذگب 

( لالجلا وذ  هدوتس  نآ  نابل  رب  ندز  بوچ  ماگنه  لاکس  دب  دیزیاب  لاحنابزب  بنیز  هملاکم  )

شرهطا ّدج  زا  یتمرح  ساپب  ملاظشرّهطم  نابلب  نزم  متسه  بوچ 
دوب اجب  ربمیپ  مارتحا  هن  ایآدوب  ازس  متفرگ  بوچب  شندرزآ 

شرهاوخ تخُد و  نز و  شیپ  هب  نزم  ملاظشردام  ّدج و  خر  را ز  يرادن  یمرش 
ردپ ِرَس  اب  يو  ربارب  نکم  نیهوترسپ  دوب  ار  وا  تََرب  رد  هداتسیا  نیا 
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یتّورمیب نیا  زا  شیب  وت  نکم  ملاظیتردق  تسد  نونک  تسین  وت  اب  هک  ار  ام 
شیرپ لد  اب  ینک  کته  لوسر  لآشیوخ  لایع  یناشن  هدرپ  هب  دزس  ایآ 

دنرتستیب نایسلجم  روضح  ردناکدنرتمک  وت  زینک  رگم ز  یبن  لآ 

( وا اب  بنیز  ترضح  هملاکم  ترضحنا و  نابل  رب  دیزی  ندز  بوچ  )

وا  بنیز  زا  نک  مرش  یکدناوا  بل  رب  نزم  بوچ  املاظ 
هایس بوچ  زا  ینک  ار  شبل  هکهانگ  تسا  درک  هچ  هدیربب  رَس   120 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

وا هدیدمتس  دالوا  شیپوا  هدیدمغ  رهاوخ  َرب  رد 
نکشَم ار  ام  هدرزآ  لدنزم  بوچ  وا  بل  رب  همهنیا 
ریسا رازایم  ردقنیا  ملاظریما  زورما  وت  میریسا و  ام 

تسنا رزخ  شبل  راوازس  یکتسناوخ  نآرق  هک  هدیربب  رس 
تسا یبن  سوب  هگیاج  نابل  نیدتسا  یبرع  لوسر  طبس  رس  نیا 

دوبک بوچ  زا  یبن  هاگ  هسوبدوهی  يراصن و  دزن  امنم 

( اضیا )

نک یفطصم  شّدج  يور  زا  نایحنک  ادخ  زا  مرش  یمد  ملاظ  نزم 
تسین افج  راوازس  نتشک  زا  سپتسین  اور  يراوخ  ار  هدیربب  رَس 

رسنیا هدرزآ  نیک  بوچ  اب  نکمربمیپ  شدج  تمرح  ساپب 
تسیچ بدا  كرت  شرهاوخ  روضحتسین  یبن  زا  مرش  ازَج  فوخ  ترگ 

شناوتان لیلع  زا  نک  ایحشنارهاوخ  مشچ  شیپ  رد  نزم 
نک ردپیب  میتی  رب  مَحرتنک  رظنکی  شمیتی  نالفطب 

( اضیا )

نک یفطصم  شّدج  يور  زا  ایحنک  ادخ  زا  مرش  ایب  ملاظیا  وت 
شنابل رب  رگمتسیا  بوچ  نزمشنارتخد  نارهاوخ و  شیپ  هب 

ارناهد نیا  دمحا  تسا  هدیسوب  هکار  نابل  نیا  تناها  ملاظ  نکم 
شراوخ يامنم  وا  مشچ  شیپ  هبشراز  رامیب  رب  وت  یمحر  نکب 

( ینعملا اذه  یف  ۀیثرم  اضیا  )

بلب نیک  بوچ  الط  تشط  نیسُح و  سأربجع  یَسب  يراصن  دوهی و  رضحم  رد 
بدا  درگنن  ارچ  ماع  روضح  ردنالوسر  زا  مرش  ادخ  فوخ  تشادن  مریگ 

هشنهاش رتخد  مشچ  شیپ  رددیزی  يا  بوچ  نزم  داب  هدیُرب  تتـسد   121 ص : تمـصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
برع
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فرط یم  رامق و  مزب  اجک و  ترتعتستئرج  هچ  نیا  ماع  لفحم  لوسر و  لآ 

( يزینک تساوخرد  ماگنه  لاقم  لاحنابزب و  يربک  بنیز  اب  يرغص  همطاف  هملاکم  )

يریغص یمیتی و  دورد  نیمهيریسا  دشاب  سب  هّمعیا  ارم 
مرادن ّتلذ  نیا  رب  يربص  رگدمرادن  تقاط  رگید  ار  يزینک 

يریرش ّيزینک  رخآ  منکيریسا  یمیتی و  رجز  زا  سپ 
مدید هک  اهیراوسرتشا  زا  سپمدیشک  نمشد  زا  هک  يرجز  زا  سپ 

هناش ُتشپ  رب  مین  بعک  زا  سپهنایزات  برض  یلیس و  زا  سپ 
مدید هک  اهردارب  غاد  زا  سپمدیشر  اهومع  غاد  زا  سپ 

یلیلذ زا  هآ  منک  نوچ  يزینکیلیفکیب  یسکیب و  نیا  زا  سَپ 
يزینک ار  نانود  رمُعکی  منکيزیزع  زا  دعب  ناج  هّمعیا  ناسچ 

نانوُد رَهب  يزینک  دشاب  اوَرنآرقب  ار  ربمیپ  لا  رگم 

( ینعملا اذه  یف  اضیا  )

میشابن ربمغیپ  لآ  ام  رگممیشابن  رورَس  ام  هّمعیا  رگم 
میراوخ هنوگنیا  نامدرم  شیپ  هکمیرابگنز  مُور و  له  ام  رگم 

میشابن نآرق  وریپ  ام  رگممیشابن  ناناملسم  زا  ام  رگم 
دنرامش نید  زا  نوُرب  ار  ام  رگمدنراتساوخ  يزینک  ام  زا  ارچ 

يزینک يدینامن  یک  نازیزعيزیزع  یتسدوبن  ار  ام  رگم 
سب رگد  میریسا  رجز  نیمهسَب  ردپ  زا  یمیتی  درد  ارم 

( يزینک رما  رد  لاقم  دیزی و  اب  وا  يوگتفگ  بنیز و  ترضح  باوج  )

نکم لطاب  هتفگ  نیا  زا  تشحونکم  لد  دب  دوخ  شاب  تکاس  تفگ 
دنشک  يراز  نیاک  تسین  ّدح  نیا  هب  اتدنشک  يراوخ  رگا  ربمغیپ  لآ 

رارـشا روخ  رد  تراسج  نیاتسین  راـک  نیا  تردـق  ار  سکچیه   122 ص : تمـصع ، تیبـلها  تما و  لـیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
تسین

زیمت یب  نیا  هتفگ  زا  رذگ  ردزینک  يدندرگن  ربمغیپ  لآ 
دیدش یتشگ  شتوخن  دش  بضغ  رددینش  بنیز  زا  هتفگ  نیا  دیزی  نوچ 

ینکیم یئامندوخ  نانیا  نم  ربینکیم  یئاتسدوخ  بنیز  تفگ 
راتت نوچمه  مهدیم  يزینک  ربرادتقا  اب  منکیم  مهاوخب  رگ 

تسین وت  رادنپ  سفن و  ياوه  ربتسین  وت  راک  لمع  نیا  بنیز  تفگ 
ینکیم یتشزب  نم  لوق  ّدرینکیم  یتشرد  نیا  نم  اب  تفگ 

منک يرجم  ذفان و  ار  دوخ  مکُحمنک  ارجا  امش  رب  مهاوخ  هچرَه 
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یبَن نید  زا  جراخ  يدرگ  هک  زجیلع  لآ  زینک  يزاس  ین  تفگ 
وت بابحا  مه  اهردارب و  مهوت  باب  نید  زا  تشگ  جراخ  تفگ 

یکب ات  یئازسان  اورانیکب و  ات  یئایحیب  بنیز  تفگ 
ینکیم تراما  وت  ریسا و  امینکیم  تراسج  یهاوخیم  هچنآ 

الم رب  ار  ام  مانشد  یهدیمایحیب  يا  ینکیم  مباب  ّبس 

( فقسیب هبارخ  رد  فرش  تیبلها  لاح  رب  هیثرم  )

تسا یبدایب  لامک  ناشیا  ندرب  هبارختسا  یبَن  لآ  نأش  هن  ینیشنهبارخ  کلف 
تسا یبَسَح  تماهش  تداهش  هکنآ  ملانندوب  تمارک  دوخ  هتشگ  يدش  هک  رگا  نیسُح 

تسا یبن  نامدود  رَهب  زا  یمتام  گرزبسومان  يریسا  ینیشنهبارخ  یلو 
تسا یبا  َنیا  ياون  رد  رگنب  ار  هّیقراجک  هنیکس  بنیز و  اجک  هبارخ  کلف 

تسا یبشب  ین  رارق و  يزورب  هن  ناشرهب  هکماش  ردنا  دوبن  فَقسم  ياج  هک  رگم 
تسا یبت  ریسا  تقاط  اجک  ماخ  تشخبیلو  تساور  رگ  رامیب  ندادن  اذغ 

تسا  یبجع  بَجَع  دوب  نانیشنهدرپ  يارَساجک  هبارخ  یلو  مهاوخن  وت  زا  روصق 
123 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

اضیأ

ارهز رتخد  اجک و  ترَسم  مزبینیشنهبارخ  اجک  ربمیپ  لآ 
يرغص مطاف  اجک و  يزینک  دصقيریسا  جنر  اجک و  يربک  بنیز 

يراصن دوهی و  ار  ملظ  نیا  دنک  یکریجنز  لغ و  تقاط  رامیب و  ندرگ 

( ینعملا اذه  یف  اضیا  )

تسا یبن  لآ  يازس  ینیشنهبارخ  اجکتسیبدا  یب  هچ  نیا  رخآ  يوش  بارخ  کلف 
ماقم بارت  وب  لآ  یهد  هبارخ  رد  هکماش  رد  دنب  ياهناخ  رگم  هبارخ  زجب 

كاپ نینچ ؟؟؟ شزاون  تساوَر  اجکكاخ  رتسب  كاخ و  مه ز  اطغ  كاخ و  میلگ 
میلگ فاحل و  یب  ياج  دهدن  سک  هبارخمیتی  راوهاش  ياهرُد  تمصع و  تانب 

تیب

دننک لوزن  ورد  ربمیپ  تیب  لها  هکماش  رد  دبن  هناخ  رگم  هبارخ  زجب 

( رسنا رانک  رد  وا  نداد  ناج  وا و  يارب  ار  ع )  ) نیسح رس  ندروا  هّیقر و  باوخ  رد  هیثرم  )

هتعفرف کیبا  سار  اهل  اولاق  ساّرلا  اذه  ام  تلاقف  هنع  ءآطغلافشک  اهیدی و  نیب  عضوف  ّیقبید  لیدـنمب  یّطغم  اهیل  فیرّـشلا  ساّرلاب  اؤآجف 
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ینمتیا يّذلااذ  نم  هاتبا  ای  کیدی  رو  عطق  يذـّلا  اذ  نم  اتبا  ای  کئآمدـب  کبّـضخ  يذـّلا  اذ  نم  هابا  ای  لوقت  یه  هل و  ۀنـضاح  تسّطلا  نم 
ای تاّیبسملا  لمارألل  نم  هاتبا  ای  تارساحلا  ءآسّنللنم  هاتبا  ای  ربکت  یّتح  ۀمیتیلل  نم  هاتبا  ای  هوجرن  كدعب  یقب  نم  هاتبا  ای  یّنـس  رغـص  یلع 

كدعب و نمهاتبا  ای  انبتیخخا  كدـعب و  نم  هاتبا  ای  تارّـشنملا  روعّـشلل  نم  هاتبا  ای  تابیرغلا  تاعیاضللنم  هاتبا  ای  تایکابلا  نویعلل  نم  هاتبا 
ّمث ءآمّدلاب  ابّـضخم  کبیـش  يرا  يّرثلا و ال  تدـس  ینتیلهاتبا و  ای  ءآیمع  مویلا  اذـه  لبق  تنک  ینتیل  هاتبا  ای  ءادـفلا  کل  تنک  ینتیل  انتبرغا 

. اینّدلا اهحور  تقراف  دق  اهب  اذاف  اهوکّرح  اّملف  اهیلع  یشغ  یّتح  ادیدش  ءآکب  تکب  وفیرّشلا  همف  یلع  اهمف  تعضو  اّهنا 

همجرت

مَرَبب مَد  نیمه  دوب  مردپمردپ  دش  اجک  هّمعیا  تفگ 
باوخب  نآلا  مدب  شرانکبباتش  درک  ارچ  تفر  اجکب 

مَرَس نیلابب  دوب  مردپمردپ  وک  مردپ  وک  مردپ   124 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
وا َرب  ردنا  رَسب  ناشفا  كاخوا  ِرَس  رب  نانزهمطل  نانز  سَپ 

ناغف هآ  هلغلغ و  ُرپ  تشگنانزدایرف  هیحص و  زا  ماشب 
دیربب شباب  رس  شرهب  تفگدیزی  دینشب  هلغلغ  نیا  هکنوچ 

دنداد ناریسا  هب  ار  قبط  نآدنداهنب  نیسُح  سأر  قَبَط  رد 
دید ار  اباب  هدیربب  ِرَسدیشکب  ار  قبط  شوپرَس  هک  ات 

دید داتف  شوه  زا  هک  هرعن  نانچ  دزداهن  هنیس  رب  رَس و  نآ  تفرگرب 
ادج درک  ندب  ار ز  تَرَس  هکاَتبا  او  اَتبا  او  اََتبا 

دومنن نم  یکدوک  رب  محردوز  يدرک  مردپیب  نینچ  هک 
دیرد هک  ار  ام  تمرُح  هدرپدیُرب  هک  تیولگ  ياهگر  َهبا 

مدش روک  دوخ  هدید  زا  شاکمدش  وت  يادف  وت  زا  شیپ  شاک 
باضخ هتشگ  ترس  نوخ  زا  تشیرباب  وت  نوخ  ُرپ  ِرَس  مدیدن  ات 

داد ناج  شباب  بل  رب  تبقاعداهنب  اباب  بل  رب  شََبل  سپ 
تسود بل  رب  ناج  نداد  نآ  شوخ  ياتسوکن  هچ  اداوج  گرم  نینچنیا 

( هّیقر نابز  زا  اضیا  )

يدمآ شوخ  نامیتی  لاح  يوجتسج  ربيدمآ  شوخ  ناریو  هشوگب  ردپ  ناج 
يدمآ شوخ  نارای  ندید  يارب  اّماتسین  هبارخ  دنا  وت  هاگیاج  دنچره 

يدمآ شوخ  نالان  نم  ندیدب  رَس  ابداتف  مرس  رد  وت  ندید  راوه  بشید 
يدمآ شوخ  نانیشنهبارخ  ندید  ربام  لاح  دسرپن ز  چیه  هبارخ  رد  سک 

يدمآ شوخ  نازورف  هچ  دوخ  وت  ناج  عمش  ياتسین  جایتحا  دوبن  را  مغارچ  عمش و 

( هّیقر نابز  زا  اضیا  )

دیسر  نامیتی  رالاس  هک  هدژمدیسر  نادیهش  ِهاش  ایب  هّمع 
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هدمآ رَسب  تاقالم  رهبهدمآ  ردپ  هک  نامیتی  هب  وگ   125 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
يدمآ رَفَس  یک ز  مرَبخیبيدمآ  رَسب  هچ  زا  ردپ  ناج 

دش هناریو  هشوگ  ام  لزنمدش  هناخیب  وت  دالوا  وت  دعب 
هایس یلیس  هتشگ ز  ناسچ  هک  نیبهاگن  نک  ارم  يور  ردپ  ناج 

میدش سَکان  همه  مشچب  راوخمیدش  سکیب  هَمه  اهام  وت  دعب 
وت شیر  ارچ  درک  نوخب  هقرغوت  شیدنادب  مصخ  نآ  رب  ياو 

درکن نامیتی  هآ  زا  همهاودرکن  ناشیرپ  عمج  نیا  رب  محر 
دیشک یمیتی  ّلذ  نم  ِرَس  ربدیرب  تیولگ  ياهگر  هک  هآ 

( اضیا )

راذگ تداتف  هناریو  بناجرات  مشچ  ینشور  يا  بَجَعلا  وب 
يدمآ رَسب  هک  ات  تندب  وکيدمآ  َرَفس  شوخ ز  ردپ  ناج 

وت ياج  دوبن  هبارخ  جنکوت  يابیز  ِرَس  يادفب  نم 
دوب ناریسا  نامیتی و  ياجدوب  ناریو  هشوگ  یک  وت  ياج 

دیرد تیولگ  ياهگر  هک  ياودیُرب  نت  زا  تَرَس  ملاظ  هچ  هآ 
درکن تمیتی  لافطا  هب  محردرم  محریب  ِلِد  نیگنس  هچ  هآ 

( اضیا )

هتَسب باضخ  نوخ  زا  ارچ  تشیرهتسکش  تیناشیپ  ارچ  اباب 
هنایزات برض  زا  دوبک  متشپهن  ای  وت  نم  يراد ز  رَبَخ  اباب 

نمشد ریسا  متشگ  نم  وت  زا  دعبنم  روای  رای و  يدوب  وت  اباب 
یئوجن ملد  ياهمغ  یحرشیئوگن ز  نخس  نم  اب  ارچ  اباب 

دمآ هچ  مرهاوخ  رب  هَّمَع و  ربدمآ  هچ  مَرَس  رب  یناد  هچ  اباب 
یسرپن  نم  لاح  تشذگ  رَس  زایسرپن  نم  لاوحا  ارچ  اباب 

يراوسرتش یتشگ  متمسق  اتيراوخب  لََدب  اباب  متّزع  دش   126 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
رازاب اههچوک و  ردنا  هدرپیبرایسب  ياهرهش  وت  زا  سپ  متشگ 

دش ملفحم  شرف  هبارخ  كاخدش  ملزنم  هناریو  تبقاع  ات 

( البرکب ناریسا  هلفاق  نتشگرب  )

الببرک دراو  يدش  زابالب  ماش  تشگرب ز  هلفاق 
تسین رامیب  نتکی  زجب  درمتسین  رالاسهلفاق  ار  هلفاق 

لوسر طبس  يرادرسب  دوبلوزن  يدرک  وچ  شیپ  رد  هلفاق 
يرفعج مه  یساّبع و  مساقيربکا و  یلع  دوب  وا  هرمه 
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تشاد رادمَلَع  هاگرخ و  همیختشاد و  راصنا  ترثک  زا  یتمشح 
دوب رادرازع  رابکی  هلفاقدوب  راییب  هبترم  نیا  رد  کیل 

رگهحون هَمه  دردُرپ  لد  ابرَبب  تبیصم  تخر  همه  هدرک 
نز تشمکی  هراچیب و  بنیزنحم  جنرب و  ماش  زا  دسریم 

میظع دننک و  هزات  ملا  غادمیتی و  ناردپیب  ناشهرمه 
داتف نامیتی  لیخ  رد  هلغلغداتف  نادیهش  ربق  رب  وچ  هدید 

هلولو دش  هرسکی  الببرکهلفاق  نیا  رب  تشذگب  هچ  هآ 
يدش بش  وا  هدید  رب  زوُريدش  بنیزب  هچ  دناد  هک  تسیک 

ردپ ربق  رس  دش  شبلب  ناجرَبَخ  دراد  هک  رامیب  لد  زا 
باب ربق  رسب  يروش  هچ  تشادبابک  هنیکس  رهب  زا  دوش  لد 

( ماقملا اذه  یف  اضیا  )

دنتشگ الب  بادرگ  قرغ  رگید  راب  یئوگ  وتدنتشگ  الببرک  دراو  نوچ  الب  ناریسا 
دنتشگ ادج  ناج  زا  ای  دندوب  ناجب  تعاس  نآ  ردبر  ای  ردپیب  ياهلفط  رادغاد و  نانز 

دنتشگ  اهربق  يورب  نازیر  نازخ  گرب  هَمهداتفا  ناشمشچ  نادیهش  ربق  رب  هک  مدنا  ناما ز 
هّیقر نوچمه  رگا  يدوب  اورهدرزآ  مهنآ  یمیتی  دنیب  ردپ  ربق  ناسچ   127 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

دنتشگ ادصیب 
دنتشگ اههنیس  رارش  زا  شتآ  رب  اسآدنپسارنارادغادنآ  دید  هک  دشنوچ  نیدباعلا  نیزب 

دنتشگ اهچ  تشذگب و  هچ  دنتفگ و  هچ  دندرک و  هچزورنآ  داوج  یتفگیم  هنرو  دشاب  هتَسب  منابز 

( ینزهنیس قیرط  رب  ماقملا  اذه  یف  اضیا  )

دش هزات  ردیح  غاد  لوتب و  يارهز  غاددش  هزات  ربمیپ  طبس  نیدهاش  نیعبرا 
دش هزات  رشحم  روشدش  هزات  رشحم  روش 

دش هزات  رگید  ياغوغ  نیسُح  ربق  ِرَس  ربالب  ماش  زا  دمآ  بنیز  هک  تعاسنآ  زا  هآ 
دش هزات  رشحم  روشالبرک  نیمز  رد 

دش هزات  ردارب  رب  بنیز  موثلک و  متامنانز  اب  دمآ  داّجس  دّیس  ناوراک 
دش هزات  رشحم  روشناگهدیدتبیصم  نآ 

دش هزات  رگید  راب  نامیتی  بلق  هلعشردبرد  ناکدوک  يریسا  زا  دنتشگزاب 
دش هزات  رشحم  روشردپ  ربق  ِرَس  رب 

دش هزات  رَسیب  هداتفا  رکیپ  نآ  زا  شداینیسُح  ربق  ِرَس  رب  دمآ  همولظم  بنیز 
دش هزات  رشحم  روشنیش  روش و  ناغف و  اب 

دش هزات  رتبا  رمش  يافج  زا  شهآ  دودنیدباعلا  نیز  روش  ُرپ  لد  زا  هآ  دص  هآ 
دش هزات  رشحم  روشنیمزرَس  نآ  دیدب  نوچ 
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دش هزات  رغصا  هنشت  بل  هراوهگ  زا  شدایبابر  نامشچ  ودنآ  روگ  هراوهگ  نوچ  دید 
دش هزات  رشحم  روشبابک  مغ  زا  شلد  دش 

دش هزات  روالد  ساّبع  رهب  اهلد  غادهمقلع  رهنب  يدندیدب  نوچ  رگید  ربق 
دش هزات  رشحم  روشهمَهَمه  دش  کلف  رب 

دش هزات  رگخا  هچ  اهنز  لد  رب  دناد  هک  ایادخ  زج  دناد  هک  اهلد  هّصغ  زا  داوجیا 
دش  هزات  رشحم  روشالب  تشد  نآ  ردنا 

128 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

( هدش هدورس  يرگهحون  ياهمد  ای  یثارم  دیلاوم و  رد  تایبا  ای  یعابر  قیرطب  هچنا  )

دوب دش  وت  رون  زا  همه  ءآیشا  لّوا  وتدوجوم  هَمه  زا  لبق  وت  رون  يُدب  هکنآ  يا 
دومحم دمحا و  دَحا  دنوادخ  دزن  ردص  دّمحم  ضرا  رد  وت  مان  دزسن  نوچ  سپ 

رون هسب  دش  قح  نید  يانب  هک  ینعَیروهظب  دمآ  رون  هس  بَجَر  هام  رد 
رودب مالسا  تسا ز  کی  ره  رکنم  سپداوج  رون  یلع  رون  یبن و  رون 

دوب دیاب  قح  نید  هس  رهب  هک  ینعیدومن  هولج  قح  رون  هس  بجر  هام  رد 
دوهی دننام  تسا  کی  ره  رکنم  سپداوج  رون  یلع  رون  یبن و  رون 
دش ردیح  شقلطم  یّصو  دالیمدش  ربمغیپ  تثعب  بَجَر  هام  رد 

دش ربهر  نت  هس  قح  نیدب  هک  ینعیداتفا  هام  نیرد  مهداوج  دالیم 
دوشگ راسخر  هدر ز  يدُه  سمش  نیمهندومن  هولِج  ادخ  رون  بجر  هام  مهد 

دولوم دش  اضر  یّقح ز  تیآ  داوج  نوچدوسح  مصخ  همه  يروکب  هک  هّلل  رکش 
دش ردیح  دلوم  هبعک  هناخ  رددش  ربَمغیپ  تثعب  بَجَر  هام  رد 

دش ربهر  نید  رهب  رون  هس  هک  ینعَیداتفا  هام  نیرد  مه  داوج  دالیم 
تلاسر يارب  زا  دمحا  لسُر  متختلالج  شرعب  دش  ثوعبم  هک  هدژم 

تلادع دَمح و  ياِول  یتفرگب  نوچماع  کلم  ّنج و  سنا و  هب  دش  قح  تمحر 
تلالض تسکش  شقحلا  ءاج  تیارار  لبُه  تال و  دنکف  دمآ  نکشُتب 

دولوم دش  یلع  نب  نیسُح  نینوک  هِشدومن  هولِج  ناهجب  نابعش  مّوس  قح  رون 
دوعسم كرابم  داب  شفرش  اب  مدقتاجن  یتشک  دمرَس و  هعساو  تمحر 

ربخ نیزا  مّرخ  داش و  همه  ناسچ  رگنب  ناربمیپ  هبرظتنم  يدهم  مودقب  هد  هدژم  همه  نایناهجب 
رگهولج رب  نایناهجب  يدش  شخر  رون  زورماوا  لامج  راظتنا  رد  ءایبنا  کئالم و  يرهد 

نیمزب دمآ  لالجلا  ُوذ  نزخَم  زانیمهن  ماما  بجر  مهد  زور 
نیعل  لاّجَد  یفوص  هیس  يور  دشدنکفا  وترپ  باتفآ  وچ  هعیش  رب 

قح زا  یلع  ار  دمحا  هکدمآ  ریدغ  زور  امـش  دیع  نیملـسم  يا  الا   129 ص : تمـصع ، تیبلها  تما و  لـیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
دمآ ریزو  دهعیلو و 

دمآ ریما  زورما  نینمؤم  رب  نیقّتملا  مامایمالسا  زور  یمان  درگ  ون  نیا  داب  كرابم 
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دمآ رگهولج  ناهجب  ناسارخ  ناطلسدمآ  رَس  هودنا  مغ و  هّلل  هتّنملا 
دمآ رب  راونا  قرشم  زا  دش  دولومتماما  دیشروخ  یتیگ و  رهگ  متشه 

تسا نیمز  ات  شرع  رورسمتسا ز  نیگ  طاشن  ناهج  زورما 
تسا نیمتشه  ماما  دالیمنک  یمّرخ  كاپ  هعیش  يا 

دمحا ۀیاصو  تمتخ  هدوجوب  يّذلا  ادلودّمحم  لا  ءآلوب  يدتهی  نم  ای  كارشب 
دلوملا كاذب  ارخف  يدهلا  ّمث  هرونب  ويرولا  قزر  هنمیب  ءآمّسلا و  تبث  هدوجوب 

دمآ رَس  رجه  بش  هک  هّلل  هتّنملادمآ  رظتنم  هش  هدژم  نارظتنم  يا 
دمآ رد  هدرپ  زا  هک  مینیبهب  تسا  دوزص  دّمحم  لآ  مقتنم  نآ  دش  دولوم 

دمآ رگد  نیون  ناج  وا  دلوم  زادمآ  رظتنم  هش  هدژم  نارظتنم  يا 
دمآ ربخیب  رگم  هدنخرف  علاط  ناکتاقالُم  رَهب  زا  دوخ  دیزاس  هتسارآ 

راکچ راتسرپ  ای  کشزپب  ار  امراکچ  رای  يا  هناخضیرمب  ار  ام 
راکچ راهطا  لآ  نیسح و  ریغ  ابقَح  هناخافش  زا  میبلط  وراد 

تسبب صالخأب  شتیالو  دقع  ایتسد  يداد  نیسح  تمدخب  هک  سک  نآ 
تسویپ اجنادب  هک  اجنآ  دور  سَکرهدبلط  رگید  هناخافش  تساجیب 

نیسح يوک  زا  درد  يافش  میهاوخنیسح  يوس  زج  هفیظو  دوبن  ار  ام 
نیسح يوراد  هن  مییئوا  بلاط  امتسا  بلط  ام  هفیظو  دهدن ، وا  رگ 

میهاوخ ّالوت  هار  زا  قح  رما  رب  هکلبمیهاوخ  ایند  تجاح  یپ  هن  ار  نیسح  ام 
میهاوخ یبقع  ایند و  مه  تجاح  یلو  زکتسنیا  ّالوت  نسُح  بدا و  طرش  کیل 

تسام لد  مئاد  هتسکش  وا  متام  زکتساوَر  دنشخبب  رگا  نیسحب  ار  ام 
تساجب  دنزاس  کیرش  را  شیداش  ردوا  مغ  کی  هش  وچ  ایندب  میدوب 

وت يورب  تدنتـشکنایفوک و  هک  يدرک  هچ  وت  رگم  بلهنـشت  يا   130 ص : تمـصع ، تیبلها  تما و  لـیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
نان بآ و  دنتسب 

ناوج زا  ریپ و  زا  وت  ناروای  دنتشکریبک  ین  دندرک و  وت  ریغص  رب  محر  ین 
وت يادف  ناج  هارب  رَس  هداد  ياوت  يادف  ناج  اغد  هورگ  هتشک  يا 

وت ياهبنوخ  قح  دش و  قح  نوخ  وت  نوخيرتشم  تشگ  قح  رَس و  قحب  یتخورفب 
تسا هّللا  راّوز  همه  وا  مَرَح  نیرئازتسا  هّللا  راصنا  يو  راصنا  هک  تسیک  نیسُح  نیا 
تسا هّللا  راث  نیسح  هک  منادب  ردقنآ  کیلقحب  تفای  قبس  هچ  تداهش  منادن ز  نم 

تسد ات  ود  اریبآ  کشم  ياهبتسَپ  ملاعنیا  رد  هدینشن  یسک 
یبارَس شبآ  دش  ریت  كون  زیبآ  کشم  ياهب  دش  شتسد  ود 

دش بآ  کشم  کی  تمیق  تسد  ود  رخآدش  باب  ملظ  نینچ  هک  اب  راگزور  يا 
دش بابک  اهرگج  هصغ  ار ز  لافطاماکب  دشن  ارنابلهنشت  تخیرب  مهنآ 

راوخریش لفط  هنگ  سپ  دوب  هچ  بر  ایراکهانگ  وجافج  دوب  نیسح  مریگ 
ریش ياج  دندناشفب  يو  يولگ  رد  نوخریت  گندخ  اب  ارچ  دادن  یسک  شبآ 
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يدرک ردبرد  ریسا و  ناسنیا  یکدوک  رد  ارميدرک  ردپیب  يریغصنیا  رد  ارم  یمحریب  هچ 
يدرک رسب  مکاخ  يدنکفا و  كاخب  نایرع  تنتیمحریب  هچ  يدیُرب و  ار  تیولگ  ياهگر  هک 

تسا رَِّسب  هلفس  نانس و  رب  نیسح  سأرتسا  ارادم  هچ  نیا  رادمجک  کلفیا 
تسارهز هداز  شارف  يرونت  كاخیئامنن  رَسب  ارچ  ّتلذم  كاخ 

تسا يراسا  تیب  لها  تسا و  دیزی  هاشتسارادم  حرط  هچ  نیا  هریت  کلف  يا 
تسارایب شیع  دومن و  نّیزم  ماشنایفس  هداز  دیهش و  ارهز  هداز 

درکن  نایفوک  زا  زجب  یترطفتسپ  نیادرکن  نان  بآ و  یسک  غیرد  نامهیم  زا 
بآ بل  رب  حـبذ  هنـشت  بلدرکن  ناـمهم  زا  سک  غیرد  ناور  بآ   131 ص : تمـصع ، تیبـلها  تما و  لـیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

درکن ناور 
باسحیب ملظ  نینچ  هدرک  هک  نایفوک  زجبآ  رانک  رد  دشک  هک  نامهیم  هنشت  بل 

بابک یگنشت  زا  رگج  یفطصم  دالوابالک  روهطوغ  نانزجوم  تاُرف  َطش 
دش بابک  اهرگج  تشگ  بآ  بایاندش  بآ  بایان  هیرام  ناگنشت  رب 

دش بالک  عابس و  حابم  ناور  بآهمه  بلب  ناج  شطع  زوُس  یبن ز  لآ 
دوبن بآ  هک  رگم  ای  يدش  هتشک  هنشت  هکدوبن  بارت  وب  كاپ  فلخ  نیسُح  رگم 

دوبن بابک  لد  کشخ و  ولگ  نیسُح  رگمار  ّتیم  دننک  رت  ولگ  عزن  تقوب 
دوبن تارف  رگم  دش  ارچ  هنشت  دیهشدوبن  تانئاک  رخف  رسپ  نیسُح  رگم 

دوبن ةالَف  نآ  رد  یبآ  هعرُج  هک  ای  وینوُقسا  تفگن  رخآ  مد  ات  هک  رگم 
دومن باب  بآ  عنم  نیسُح  يارب  یلودومن  بآ  رد  نیک  رهز  نَسَح  يارب  کلف 

دومن بارت  ُوب  لآ  زا  یتمرُح  هک  بجعیبآیب  هب  نیسُح  بآ و  هب  تشکب  نَسَح 
غیرد بآ  دننک  مه  ناج  نداد  تقوبغیت  رجنخ و  دیهش  نارودب  هدیدن  یسک 
غیلبت بحاص  دوب و  یبن  طبس  هک  نیسُحباّصق  دُرب  رَس  بآ و  دهد  دنفسوگب 

درادن مغ  شرهب  هک  لدنآ  قح  فطل  زا  داب  روُددرابن  شکشا  نیسح  رهب  زاک  هدید  نآ  داب  روک 
نآ هن  نیا و  ین  هکنآ   132 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید  ضیف  لباق  دشابن  مغیب  لد  کشایب و  هدید 

درادن تالبرک  قوش  وا  هک  تسیکدراین  سپ  يدیما  دراد 
تراث یَّنَمت  لدب  درادن  تسیکدرادن  تارب  یمَغ  ُرپ  لد  تسیک 

ناج نیسح  لوبق  ینک  رگ  تسیمداخب  ارمدرادن  تازع  زا  يروش  رَسب  هک  ای 
دیاش مرادن و  ُور  چیه  ادخ  هاکشیپ  هبناج  نیسُح  لوسر  رب  مبایب  هار  هک  دوش 

دنتسب ناور  بآ  البرک  ردناج  نیسح  لوجخ  یسب  مشابن  هلیسونیدب 
دنتَسب ناور  بآدنتسخ  یلع  دالوا  ياهلد 

اپرب اهمیخ  زا  شطع  داددنتسخ  یبن  بلق 
دنتسب ناور  بآاثوَغاِوب  نالفط  یگنشت  زا 

دنتسخ یبن  بلق 

( تاّیعابر )
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( تاّیعابر )

تسنامهم حبص  ات  یفطصم  تیب  لها  ربتسا  نآرق  لوغشم  هگمیخ  رد  نیسُح  بشما 
تسنایرع هداتفا  نیمز  رب  شفیرش  شعنتسا  ناودع  موق  ياههزین  رب  شرس  ادرف 

تسا زازتها  رد  هش  مچرپ  اتتسا  زان  باوخ  رد  هنیکس  بشما 
تسا زارد  هار  مزاع  ناریسا  لثمتسا  زادگ  زوس و  شبیصن  ادرف 

ناشیرپ باوخ  دنیبب  مدرَهناغفا  هآ و  رد  بش  نیا  رد  بنیز 
تسا زاجح  هاش  متام  رد  نانکنویشناناوجون  رب  دلانب  ادرف 

تسا نیش  روش و  اونُرپ و  اونینتسا  نیسُح  رمع  بش  رخآ  بشما 
تسا نیَبنیز  عادولا  عادولاتسا  دنلب  نالفط  هلان  کلف  رب 

تسا  نیعُم  راییب و  هنشتبل  هاشتسا  نید  ایند و  هش  لتق  ماش 
تسا نیک  بسا  لامیاپ  شرکیپناریو  ماش  ات  شرس  ین  رس  رب   133 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

دش ردبرد  میتی و  شناکدوکدش  رَس  تسدیب و  همه  شناروای 
دش َرت  ریت  زا  وا  ماک  شرغصادش  رَمَقلا  قش  وا  قرف  شربکا 

دادیب غیت  زا  دادب  شبآ  رمشدادناج  هنشتبل  هش  رجنخ  ریز 
دایرف هاثوغ و  او  هب  شنارتخددزیم  هنیس  رب  رَس و  رب  شرهاوخ 
دش امَس  رب  نیک  شتآ  هلعشدش  الم  رب  شتآ  هش  مایخ  رد 

دش امنهر  ناشین  بعک  یلیسنابایب و  ردنا  ناکدوک  ردب  رد 
افق زا  دیآ  تباب  یتفر و  وتافعلا  كدعب  اینّدلا  یلع  یلع 

اَفج امب  دش  تّما  نیزک  وگبیفطصم  دزن  َرب  نم  زا  یمالس 
التبم وت  زا  دعب  نم  تحار و  وتالب  رد  هدنام  نم  اَما  یتفر  وت 

ناکیپ كوان  زا  دیرد  شقلحناجیب  یگنشت  زا  هدش  رغصا 
ریت زا  ریش  هدروخ  ياریشیب  رغصا  يا 

هراّوف وچ  دز  شیولگ  زا  نوخهراپ  نیک  ریت  زا  شرجنح  دش 
ریت زا  ریش  هدروخ  ياریشیب  رغصا  يا 

دندیشک نوخب  ششعن  مناکدوک  ياّقسدندیُرب  شنت  زا  تسد  مناوجون  ساّبع 
دندیرد متمرُح  مه  دندوبُر  متّزع  مهدنتسکش  ارم  تشپ  ردارب  يا  تگرم  زا 

رکیپ زا  داتفا  تسد  ود  رَه  ياردیح  یضترم  ساّبع ؟؟؟
مراصنا رادرَسمرادَمَلع  ریم 

دنهآ هلان و  رد  یکنشت  زادنهار  رب  هدید  نالفط  زیخرب 
مراصنا رادرَسمرادمَلَع  ریم 

تسنابیرگ  رد  رَس  مَرَح  لهاتسناشیرپ  بنیز  رگد  بشما 
بنیز لد  زا  ياوبنیز  لد  زا  هآ   134 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

بشما نیسُح  رهب  مغب  بنیزبشما  نیش  روش و  رد  همه  نالفط 
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بنیز لد  زا  ياوبنیز  لد  زا  هآ 
درادن نفک  نت  رب  نابایب  رد  هداتفادرادن  ندب  رد  رَس  مولظم  نیسُح  بشما 
درادن نهریپ  وک  دشوپب  شتماق  ربدرایب  نهُریپ  کی  دیئوگب  شرهاوخ  اب 

ترکیپ نیا  نابرُقب  نمتَرَس  دش  اجک  ردارب  يا 
تنهاریپ هنهُکتنت  سابل  وک 

تَرَبکا وک  رادمَلَع و  وکترکشتل  وت  هاپس  وک 
وت نارای  هلمُجوت  ناناوج  وک 

ترهاوخ دنک  لّمحت  نوچترتشگنا  تشگنا و  دشنوچ 
دیُرب نت  زا  تتسددیلپ  نابراس 

تردنا كاخب  دنیبب  رگتردام  لد  زا  هآ  داد و 
نوُرب دَح  زا  تمخزنوخ  قرغ  ترکیپ 

بارخ دوش  نامیا  هیاپ  هکنیا  رهب  زابارت  ُوب  هاگرخب  دندز  ارچ  شتآ 
باتک هر  يدُه و  باب  تخوُس  هک  ینعیيدُه  هگرخ  نتخوُس  دوب  دوصقم 

تسین رُود  ام  زا  وت  فطل  وترپروضح  ضیف  زا  میروُد  رگا  ام 
تسین روذَحم  ارت  کیدزن و  وت  رباهروُد  اّما  تسا  رُود  ام  رَهب 

تسین روتسم  ناهتوک  لاح  وت  ربزارد  وت  تسد  هاتوک و  ام  تسد 
دادن سک  شباوج  رجنخ  مد  زُجدادن  سک  شبآ  بآ  زا  تفگ  هچره 

دادن بآ  هعرُج  ود  شیادخ  يارب  یکیتفگیم  مدبمد  تخوس و  مرگج  یگنشت  ز 
دادن باوج  وأب  رجنخ  كوان  ریغبرمش  ای  ِینقِسا  تفگ  ناج  نداد  تقوب 

دنچ  ات  یک و  ات  یلغد  ملظ و  همهنیا  راکشآدنچ  ات  یک و  ات  یلع  لآ  اب  وت  روج  کلف  يا 
یلدگنس نیا  هچ  يریسا ز  نآبآ  بلب  ار  یلع  الوا  همه  يدیرب  رَس   135 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

دنچ ات  یک و  ات 
دادن بآ  رمش  درک و  بلط  بآ  رمش  زدادن  باوج  نیسُح  يادنب  یسک  رگا 

دادن باوج  نیا  شدوب  ادخ  نوخ  هن  رگاهّللا  راث  َتنا  هک  شیادخ  داد  باوج 
دادن بآ  تاُرف  زا  ودع  را  شکاب  هچداد  رثوک  لیبسلس و  داب  بآ  ياجب 
ینک دنب  البب  ار  ادخ  صاخ  هدنبینک  دنچ  ات  یک و  ات  یلدگنس  کلفیا 

ینک دنسروخ  شوخ و  نایفس  هداز  لد  اتیهد  هعرُج  الب  زا  ار  یبن  كاپ  ترتع 

( یعابر )

بآ يوج  شیارب  نوخ  ياجب  يدیراب  شاکلوسر  دنزرف  رَهب  يدرک  هیرگ  نوخ  نامسآ 
باحس زا  يدادن  شبآ  يدید و  دوخ  بجعلا  ُوبنامسآ  نیا  رهن  ود  نیب  رد  دادناج  بلهنشت 

( یعابر )
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تسا ربکا  لقث  یبن  طبس  ةویَح  وا  زکتسا  ربارب  مناج  لد و  اب  بآ  کشم  نیا 
تسا رتاهبُرپ  ناهج  نم ز  دزنب  اّماتسا  اهبیب  رهن  بل  بآ  کشم  دنچره 

تسا رپرپب  یلفط  شغ و  رد  همیخب  یلفطشطع  زک  کشم  نیا  رب  تساور  مهد  ناج  رگ 
تسا رغصا  ناج  بلب  هدیسر  یگنشت  زکبآ  ياج  هچ  مرادن  غیرد  رَس  ناج و  زا 

تشاد نیملاع  نیسح ؟؟؟ کی  رهب  زاتشاد  نیسُح  کی  ادخ  دوجو  نزخم  رد 
تشاد نیش  روش و  دوخ  لد  رد  دوجو  ایوکدنکف  ناهج  رد  نیسُح  قلخ  زاون  روش و 

( یعابر )

روتس َمس  ریزب  تمسج  هزین و  هب  ترسرورَش  موق  لیتق  یتشگ  وت  مرُج  دوب  هچ 
رونت جنکب  ناهن  یلوخ  هناخب  ترستنت  باتفآ  رد  نایرع  وت  مرُج  دوب  هچ 

( یعابر )

نیسُح نایب  ّرک و  هصرَع  راوسهش  يانیسُح  ناکم  نَوک و  ملاع  رایرهش  يا 
نیسُح  نانج  میحج و  تسا  وت  لیفط  زا  نوچتاجن  یتشک  یئوت  قیرغ و  هَمه  ملاع 

136 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
هیلع ءآدهّشلا  دیـس  ترـضح  یثارم  رکذ  البرک و  زادگناج  هعقاو  ریرقت  زا  دوب  تمحر ) هنّیب   ) باتک نیا  رد  یلـصا  روظنم  هچنآ  دش  مامت 

تارـضح دیلاوم  حیادم و  رد  ( 2  ) تاجاحلا یـضاق  اب  تاجانم  رد  ( 1  ) لصف جنپ  رکذب  ارنآ  منک  لیمکت  هک  مدـش  نیا  رب  سپـس  مالّـسلا 
يایلوا حدم  رد  ار  اهنآ  وا  هک  تهجنیا  زا  دوشیم  رکذ  ظفاح  راعشا  اب  تاضراعم  زا  هعطق  دنچ  زین  لصف  نیا  رد  مالّسلا و  مهیلع  نیموصعم 

رب فّسأت  رّسحت  رد  ( 4  ) تاّیدنپ ظعاوم و  رد  ( 3  ) ماهدورُـس دوخ  یلاوَم  حدم  رد  ار  نآ  دـننام  هدومن و  وا  اب  هضراعُم  نم  هدورُـس و  دوخ 
. یثارَم دیلاوَم و  حیادم و  زا  یبرع  راعشا  رد  ( 5  ) نامز يافج  روج و  زا  ترضحنآ  هب  مَلظت  رصع و  ّیلو  تبیغ 

( تاجاحلا یضاق  اب  تاجانم  زا  هعطق  دنچ  رکذ  رد  ( ) لّوا لصف  )

هراشا

هتخیر يوربآ  اب  هدمآهتخیرگب  هدنب  اهلا  راب 
زاب هدروآ  ُور  وت  وفع  رد  ربزارد  يرمُع  زا  سپ  یصاع  هدنب 

مدمآ یهاوخرذُع  رب  ممدانمدمآ  یهایسور  اب  ادخ  يا 
هلآ يا  مهاوخرذع  مهاوخ  وفعهابتلد  مهانگ  ُرپ  مهایسوُر 
راد روذعم  ارم  مرُجم  ممرُجمراک  تشز  زا  ممدان  مریزب  رَس 

متشاذگب تتمرح  ساپ  هک  ینمتشاد  ار  تتمعن  ّقح  هن  نم 
رسب مکاخ  تیصعم  رد  دش  فرصرسب  رَس  یناوج  تَحص  تمعن و 

سانشان قح  یتسار  میایحیبساپسان  میافجرپ  میافویب 
دوجو دراد  نم  تاذ  رد  يُدب  رَهدونع  نم  مروفک  نم  اهلا  اب 
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ماهدنب متسه  وت  قولخم  زابماهدنمرش  همه  اهنیا  اب  کیل 
تسیک وت  زا  ریغ  وگب  مرآ  هکب  وُرتسین  وت  زا  ریغ  ارم  رگید  قلاخ 

هلآ  هاگرد  الوم و  رد  زُجهانپ  درآ  اجک  یصاع  هدنب 
دیجم یشرعلا  وذ  هک  مرآ  ُور  وت  ربدیماان  مدرگ  هدنار  رد  رَه  رگ ز   137 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

وا ّرش  زا  هانپ  مرآیم  وت  ربوخراّبج  ره  منیب ز  افج  ره 
هانپ درآ  سک  هچ  رب  وت  هدنارهانگ  زا  مینارب  رگ  نم  رب  ياو 

نکم دوخ  زا  ماهدنمرش  نیا  زا  شیبنکم  دوخ  زا  ماهدنار  اهلا  راب 
زاسم مدرط  َترَد  زا  زاینیبزاینیب  مزاین  زا  یتسه  هک  يا 

تسین وت  زا  يزاین  یب  ار  نم  کیلتسینغ  نم  زا  وت  كاپ  تاذ  هک  رگ 
زاین دوبن  ارت  مه  مباذع  ربزاینیب  یتسه  وت  نم  زک  نانچمه 

باذع تَیزاینیب  رب  نکم  ایباب  مدرط ز  نکم  نیب  مزاین  ای 
ماهراچیب ادخیا  نک  ماهراچماهراوآ  يرد  رَه  زا  نونک  نم 

دیسر رد  یتسم  تاّذل و  مداهدیسر  رد  یتسُس  تشذگب و  میتسه 
مراد وت  رب  یلاخ  تسديوَه  رد  دش  فلت  مرمُع  هیام 

روزب اهنت  هّکی و  مبیرَقنَعاجتلا 
سرداد دشابن  مرهب  سکچیهرُوگ  جنُک  رد  موشیم  دراو  وت  رب 

زیتس رد  مدوب  وت  اب  رگ  نونکاتسردایرف  متسیک  اجنآ  وت  زُج 
ماهراچیب یسب  نم  منایع  دشزیرگ  دوبن  ارم  مدیمهف  لاح 

زاین يور  زجب  دوبن  ماهراچماهراچ  ترهق  لاگنچ  زا  تسین 
مُدب لهاج  ماهدرک  تفالخ  رگزاسهراچ  ار  ناگراچیب  یئوت  نوچ 

ملهاج نم  میصاع  رگ  ادخ  يامُدب  لفاغ  تتمقن  لاکن و  زا 
فیعض متسه  یلو  بنذم  مَنَم  نیاملفاغ  نم  میطاخ  رگ  ادخ  يا 

دوب تردق  وت  بنج  رد  ارم  ینفیحن  راز و  ياهّثج  زج  میچ  نم 
ماهشیب ریش  هک  ای  ملیف  هک  رگدوب  تّوق  تترضح  رد  ارم  ین 
ریجتسم متسه  وت  رب  متسه  هچرهماهّشپ  روم و  رتمک ز  وت  دزن 

وت وفعرامش  زا  نوریب  تسه  مهانگ  رگ   138 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید  ریجم  ای  مهانگ  زا  مهانپ  ِهد 
راگدرک يا  هنگ  زا  شیب 

ریقف نیکسم و  هراچیب  هدنبریقح  نم  ملیلذ  نم  مفیعض  نم 
دوزف يدوُس  ارم  توفع  رد  کیلدوُس  وت  رهب  زا  تسین  مباذع  زا 

نک دوج  نم  رب  نیب و  ار  نم  دوُسنک  دوس  اب  ارم  يدوُسیب  وت  نوچ 
داُرم ِهد  ار  َرپ  لابیب و  هدنبداوج  يا  تداوج  رب  امنب  دوج 

یهاگآ نابزیب  ّرِس  بلطم و  زایهاگآ  نابز  لد و  رَهز  هکنآ  يا 
یهاگآ ناهن  ّرس و  همهب  ام  زاام  ظفاح  یئوت  رادیب  هتفخ و  رگ 
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یهاگآ ناج  یتسه  لد و  ضبن  زکهاگآ  یشابن  ارچ  نورد  درد  زا 
یهاگآ نادب  دوخ  هدرکن  راهظاقلخ  زا  دنام  هتفهن  لدب  هک  ّرِس  ره 

یهاگآ نایبیب  وت  ناهن  درد  زاکناهن  درد  زا  تسا  نتفگب  هچ  تجاح 
یهاگآ ناتماص  بلق  وت ز  هن  روتسا  شوخ  هدنناوخ  هکنآ  زا  ناوخب  هک  یتفگ 

یهاگآ نآ  زا  هک  یناسرب  وا  ربيدوجوم  رهب  تسا  رورض  هچنآ  دوخ 
یهاگآ نآ  زک  یهد  دوخ  وت  هدناوخاناوُعدا  یتفگن  دوخ  وت  را  تمدناوخ  ین 

یهاگآ نآ  ریخب  دوخ  هک  ریخ  ربفیعض  دبع  نیا  رادب  نانچ  وت  بر  ای 
یهاگاک نانچنآ  لیفک ، شاب  دوخقلخب  هن  شیوخب و  ار  داوج  راذگم 

مدوجس زا  عوکر و  زا  دوصقم  وتمدوجو  کلم  کلام  بر  ای  وت 
نم قزار  مه  نم  دوجسم  مه  وتنم  قلاخ  مه  نم  دوبعم  مه  وت 

تعاطا وت  يارب  وت  زا  دوجوتعاط  وت  رهب  مه  وت  زا  ملصا  مه 
مراد دیما  يرگید  رب  ارچمرآ  يور  تریغب  نم  سپ  ارچ 
وت هدنمرش  منم  معنم  یئوتوت  هدنب  نم  نم و  يالوم  وت 

یتسه وت  منامیا  ناج و  ظیفحیتسه  وت  منابهگن  تلاح  رهب 
لاح  رَهب  يراد  رظن  فطل  نمبلاب  َرپیب و  فیعض  قلخ  منم 

يرات دوپ و  مدوجو  زا  دنامنيراذگ  دوخ  اب  ارم  ینآ  رگا   139 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
یئاوه نید  زجب  دوبن  ارمیئامن  نم  زا  رظنفرص  رگا 

مراد وت  زا  تلالض  زا  يَّرَبتمراد  وت  زا  تیاده  هار  همه 
مدیسر بلطم  رهب  وت  فطلبمدیما  يراتفرگ  ره  رد  یئوت 

لاوحا هدنب  نم  یشاب و  الوم  وتلاح  نیَرب  رخآ  ات  هکنیا  مدیما 

( ءآدهّشلا دّیس  ترضحب  لّسوت  اطخب و  ( ) بارتعا ربج و  لاطبا  نّمضتم  تاجاحلا  یضاق  اب  تاجانم  رد  یعابر  دنچ 

نم راکفا  یلاحناشیرپ  ربنم  راز  لاحب  رگنب  ادخیا 
نم راب  رکفب  دوبن  سکچیهشیوخ  راب  رکفب  دشاب  یسکره 

فیفخ دزاسیمن  مراب  سکچیهفیعض  نم  تشپ  نیگنس و  نم  راب 
فیخس مرادرک  تسا  نیگنس  رابنارگ  راب  نینچ  اب  مزاس  هچ  نم 
تشونرَس يدوب  هک  میوگیمن  نمتشرس  زا  دوب  هنگ  میوگیمن  نم 

تشز رادرک  نیا  زا  نم  مهایس  ورهانگ  زا  مهاوخ  رذع  میوج  وفع 
هانگ رب  دیامن  مربَج  یک  لدعهابت  ار  متاذ  هتشرسب  یک  لدع 
هایسور دوخ  هدنب  دزاس  زابروزب  يزیچ  دوخ  لدع  دسیون  یک 

دوب نیوکت  زا  هن  ریدقت و  یندوب ز  نیکسم  نم  زا  یهایسور 
دوب نیا  نم  زا  هک  دیوگیم  زابرایتخا  درک  دوخ  تساوخ  دوخ  نم  سفن 

ملعاف ارنیا  نم  میامنب  رَخفملدشوخ  مکین  راک  رد  ارچ  سپ 
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ملِع اج  زا  دوب  دب  نم  زا  کیننم  راک  دشاب  هفرص  اب  بَجَعلا  وب 
افَج ریصقتب و  متسه  فرتعماطخ  زا  مراسمرش  نم  ادخ  يا 

اور تلدع  رد  تسه  یشخبن  رومَرَک  دشاب  ارم  یئاشخبب  رگ 
يرگنب  میاطخ  ین  میاجر  ربيرذگب  نم  زا  هک  مراد  عَمَط  نم 

يَرتیلوا نم  وفع  رب  وت  زابمرتیلوا  نم  دنچره  باقع  رب   140 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
هلآ يا  مراد  هک  هر  کی  دوب  سبهار  چیه  یباین  موفع  رب  هک  رگ 

هاشب ار  هش  هدنب  یشخبن  نوچدوب  هش  منیسُح  منیسُح  نم 
وت بوبحم  مداخ  متسه  کیلوت  بوضغم  هنگ  زا  متسه  هک  رگ 

وت بولطم  شمداخ  دشابن  نوچشیوخ  بوبحم  تّزع  یهاوخ  وت  رگ 
نَسَح مه  لوتب و  مه  یلع و  مهنمتؤم  لوُسر  ّقح  ادخ  يا 

نم مرُج  زا  رذگ  رد  مزاس  وفعنیسُح  موقلُح  نوخ  ّقحب  مه 
داتف نیز  زارف  زا  كاخ  يور  ربداتف  نید  هاش  هک  تعاس  نآ  ّقح 

داتف نیک  هاپس  ردنا  فالتخادش  فعض  ردنا  هاشنآ  یتعاس 
هاش لاوحا  رب  هاگآ  دنوش  اتهاگمیخ  يوس  دنتشگ  ناور  سپ 
هاپس مزع  زا  دش  هگآ  نوچ  هاشهلولو  اب  نانزفد  نانزفک و 
دیاهتسر تمایق  فوخ  زا  هک  رودیاهتسراو  نید  را ز  موقیا  تفگ 

دیاهتسش ّتیمح  زا  تسد  يدش  نوچشیوخ  باسحا  زا  دیرآ  دایب  سپ 
مامت نم  راک  دیزاس  رتدوزماِئل  موقیا  دیئآ  نم  يوس 

مایخ لها  دیهدیم  تشحو  هچ  زالایع  تشم  نیا  هن  مراد  نم  گنج 
تسا نز  تشم  نیا  ظفح  ردنا  مرکفتسا  نت  رد  ناج  نایغاط  يا  ارم  ات 

تسا نمشد  ریسا  منیب  دوخ  لهاشیوخ  مشچ  اب  نم  هک  دیان  مترغ 
وا فارطا  رب  هقلح  يدندز  سپوُر  دندرک  وا  دصق  رب  یگلمُج 
ور ولهپ و  رَس و  رب  شدندزیمریت  ریشمش و  رجنخ و  نانس و  اب 

ازج زور  ات  هدیدرگ  روهلعشافج  نیا  زا  داوج  بلق  ادخیا 
یَظلران  اب  وت  شنازوسم  سپدوب  سب  ار  وا  هلعش  نیا  شتآ 

141 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

( تاجاحلا یضاق  عم  تاجانملا  یف  )

میاونیب رطضم و  زجاعمیادگ و  نم  ادگ  نم  ادخیا 
میاون رد  یگراچیب  نیبمیالتبم ز  یمغ  رد  سَفَن  ره 

میاونیب رطضم و  زجاعمیادگ و  نم  ادگ  نم  ادخیا 
یئاون يدرد  مد ز  ره  مرادیئالب  مراد  بیغ  زا  هگ  رَه 

میالب درد و  روهقم  هک  نمیئاجب  مدرد  مرادن ز  ّهر 
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يراعش مرادن  یئادگ  زُجخلامیادگ  نم  ادگ  نم  ادخیا 
يرارطضا دوب  مرقف  زجع و 

میادخ يادگ  زج  میچ  نميراسکاخ  نم  تاذ  مزال 
مرادن یتابث  دوخ  زا  هک  نمخلامیادگ  نم  ادگ  نم  ادخیا 

مرادن یتارب  ار  میتسه 
میال هنوگنیا  هک  نم  متسیچمرادن  یتویَح  دوخ  زاک  هآ 

يدوجو دوخ  زا  تسه  ارم  یِکخلامیادگ  نم  ادگ  نم  ادخیا 
يدومناو مدشاب  دوخ  یِک ز 

میاه دوب  انز  يرهد  زابيدوبن  نوچمه  هک  نیب  مندوب 
مرادن دوخ  زا  تردق  مرداقخلامیادگ  نم  ادگ  نم  ادخیا 

مرادن دوخ  زا  تّوق  مرظان 
میاوس نم  مدع  دوجو و  ردمرادن  دوخ  زا  تنکم  مرضاح 

تسه ارم  یتسه  هچ  منادن  نمخلامیادگ  نم  ادگ  نم  ادخیا 
تسه ارم  یتسکش  ثداوح  زاک 

میادص اب  ارچ  سپ  مین  رگتسه  ارم  یتسپ  یتسه  هچ  نیا 
هّشپ تّوقتسا  زارت  یتسهب  نم  اب  روم   142 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید  خلامیادگ  نم  ادگ  نم  ادخیا 

تسا زارف  نم  رب 
میایب یتسهب  دوخ  زا  نم  یکتسا  زادگ  رد  سگم  کی  زا  مناج 

نم زا  هن  مشورخ  شوجب و  رگنم  ادگ  نم  ادخیا 
میارچ زا  شورف  دوخ  همهنیا 

مشاب هچ  متسه  هچ  مدوب  هچ  نمخلامیادگ  نم  ادگ  نم  ادخیا 
مشاب هک  متسه  هک  مدوب  هک  نم 

میاجک نونکا  مدوب  اجک  ردمشاپب  مه  زا  رخاک  متسیچ 
تسا رایخ  ردنا  هن  مّرش  ریخخلامیادگ و  نم  ادگ  نم  ادخیا 

تسا رایتخا  رد  هن  مّرض  عفن و 
میافش ین  مناد و  اود  ینتسا  رادتقا  رد  هن  مد  رد  عفد 

مریزگان ردق  اضق و  زاخلامیادگ  نم  ادگ  نم  ادخیا 
مریذپ ثداوح  زا  الب  رَه 

میاضق گرم و  روهقم  هکنممریسا  اّقح  گرم  فک  رد 
متسه هچ  بر  ای  هک  منادن  نمخلامیادگ  نم  ادگ  نم  ادخیا 

متسرپدوخ یتسین  همه  اب 
میاهر سپ  ارچ  متسه  هک  رگمتسَم  هک  ای  ملقاع  ادخیا 

نم میهاس  لفاغ و  لهاجخلامیادگ و  نم  ادگ  نم  ادخیا 
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نم میهاو  رطضم و  زجاع و 
میاعّدا ُرپ  هچ  رگنب  زابنم  میهال  یغاط و  یغای و 

هاگمیامن دوخ  منیب و  دوخ  هکـَسب   143 ص : تمـصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید  خـلامیادگ  نم  ادـگ  نم  ادـخیا 
میادخ دوخ  نم  هک  میوگ 

میالتبم نم  دیزاس  هراچمیامّسلا  ّبر  هک  میوگ  هاگ 
میالب ُرپ  ارچ  میادخ  رگخلامیادگ  نم  ادگ  نم  ادخیا 

میاود یب  ارچ  میالب  رد 
میاپ تسدیب و  هچ  زا  انف  ردمیانف  رد  ارچ  میادخ  رگ 

شیوخ کلام  مین  زگرَه  هک  نمخلامیادگ  نم  ادگ  نم  ادخیا 
شیب مک و  رب  متردق  یتسین 

میارچ دوخ  زا  دوخ  یب  همهنیاشیپ  سپ و  وم  رَس  کی  منک  ای 
کلام مان  ناسچ  منادن  نمخلامیادگ  نم  ادگ  نم  ادخیا 

کلاسم ردنا  نم  رب  دش  تسار 
میابق دش  یک  هماج  تیراعکلاه  تسه  دوخ  هک  یکلم  هچ  نیا 

دشابن کلام  سیل  زجاعخلامیادگ  نم  ادگ  نم  ادخیا 
دشابن کلام  هک  کلام  هچ  نیا 

میادج دوخ  زا  وکلم  زا  هکنمدشابن  کلاه  تسنآ  کلام 
یلالَجلا وذ  مه  وت  اهلا  رابخلامیادگ  نم  ادگ  نم  ادخیا 

یلاوزیب مه  يزاینیب و 
میادگ ریقف و  ریقح و  نمیلاثیب  مه  یگرزب و  مه 

وت زا  هناورپ  عمش و  میچ  نمخلامیادگ  نم  ادگ  نم  ادخیا 
وت زا  هنال  رئاط و  میک  نم 

میاُری نآ ال  كولمم  دبَعوت  زا  هناخ  ماهناخ  نکاس 
یتسه وت  متخت  جات و  بحاصخلامیادگ  نم  ادگ  نم  ادخیا 

یتسه  وت  متخب  دعس  بکوک 
میامندوخ مه  نیبدوخ و  زابیتسه  وت  متخس  لهس و  کلام   144 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

مدومن یتسه  فرص  دوخ  رمعخلامیادگ  نم  ادگ  نم  ادخیا 
مدومن یتسرپایند  فرص 

میاوه دنبياپ  مه  زابمدومن  یتسم  قزر و  تمدروخ 
منیب هاج  ار  هاچ  يوه  زاخلامیادگ  نم  ادگ  نم  ادخیا 

منیب هام  ار  روک  برقع 
میانُم يوه و  قرغ  هک  هَومنیب  هاک  ار  هُوک  ینُم  رد 

یپ سوه  ياوه و  مدرک  هکَسبخلامیادگ  نم  ادگ  نم  ادخیا 
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یَط بعل  وهلب و  مرمُع  تشگ 
میارچ نوچ و  دنب  رد  زابیک  نوچ  لامآ  داب  رب  تفر 

تست تنکم  زا  یتسه  همه  نیاخلامیادگ  نم  ادگ  نم  ادخیا 
تست تلود  زا  مه  متسه  هک  رگ 

میانشآ وتب  ایوگن  نمتست  تیآ  هَمه  متسه  هچره 
مراذگان ّقح  هک  نم  رب  ياوخلامیادگ  نم  ادگ  نم  ادخیا 

مرادن تمعن  ناسحا  ساپ 
میاطخ يدیدن  نیا  زُج  شاکمرآ  ّتنم  تاهنارکش  ياج 

مروُفَک سانشان و  قَح  هک  هَوخلامیادگ  نم  ادگ  نم  ادخیا 
مرورغ تسم  نیبدوخ و  هکَسب 

میاوه روک  هن  مَقَح  روکمروُک  شیوخ  زجب  منیب  شیوخ 
دشاب وت  زا  فطل  عطق  را  ینآخلامیادگ  نم  ادگ  نم  ادخیا 

دشاپب مَه  زا  هلمُج  میتسه 
میانع راچُد  تواقش  زادشابن  مدَمه  هک  رگ  تتمحر 

ّقحتسمهتشذگ ّدح  زا  منایصع  هچرگ   145 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید  خلامیادگ  نم  ادگ  نم  ادخیا 
هتشِک مباقع ز 

میاجر رب  لد  وت  زک  منک  نوچهتشر  کلس  نینچ  ممرج  تسد 
یئاطخ ره  زا  فعض ، همه  ابخلامیادگ  نم  ادگ  نم  ادخیا 

یئاحیب زا  زاب  ماهدرک 
میایحیب یلئاس  بجعلا  وبیئادگ  تسد  هدنار  ترد  رب 

مهانگ قرَغ  هکنم  ادخیاخلامیادگ  نم  ادگ  نم  ادخیا 
مهایسور ترد  رب  هنگ  زا 

میاطخ ناشوپب  مهاوخ  رذعمهانپیب  نم  هک  مهانپ  هد 
متسکش نم  ارت  دهع  هچرگخلامیادگ  نم  ادگ  نم  ادخیا 

متَسب شیوخ  رب  وت  فطل  باب 
میاپ تسد و  همه  هتفر  مَرَس  مهمتسد  وت  ایادخ  يریگن  رگ 

وت ینک  مرهق  هک  ات  میک  نمخلامیادگ  نم  ادگ  نم  ادخیا 
وت ینک  مَرهَن  فطل  رد  زا 

میافج ّقحتسم  نم  هچرگوت  ینک  مرهب  هدامآ  خزود 
يزیتس نم  اب  وت  ات  میچ  نمخلامیادگ  نم  ادگ  نم  ادخیا 

يزیت دنت و  ینک  نم  اب  وت  ای 
میاهبیب وت  بنج  رد  هک  نميزیرب  میوربآ  رشحب  ای 

یئامن مرج  وت ز  ات  میک  نمخلامیادگ  نم  ادگ  نم  ادخیا 
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یئامن مرجَح  فطل  رد  زا 
میادگ میافویب ، نم  هچ  رگیئامن  مرجه  بیدأت  ای ز 

نمیهاوخ هچ  نم  زا  وـت  مریقف  نم   146 ص : تمـصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید  خلامیادگ  نم  ادـگ  نم  ادـخیا 
یهاوخ هچ  نم  زا  وت  مریقح 

میانف ریسا  مکاخ  تشمیهاوخ  هچ  نم  زا  وت  مریسا  نم 
متسه هچ  منادن  نم  ادخیاخلامیادگ  نم  ادگ  نم  ادخیا 

متسَپ وت  دزن  هب  مناد  هک  زُج 
میادخ یتسه  وت  متسه  هچرهمتسر  وت  رهق  رگ ز  مشوخ  نآ 

دوب نظ  نسُح  زا  مدرک  هنگ  رگخلامیادگ  نم  ادگ  نم  ادخیا 
دوب نم  ّيرِغُم  وفع  هدعو 

میارب یعاد  تشگ  وت  ملِحدوب  نخس  بات  وت  اب  یک  هن  رو 
يداد هچ  زا  میتسه  نیا  بر  ایخلامیادگ  نم  ادگ  نم  ادخیا 

يداشگ تنحم  باب  مخر  رب 
میاهمرُج مرک  زا  شخبب  سپيداهن  نم  رب  فطل  نیا  زا  رگ 

لّضفت نک  ادخیا  داوج  ربخلامیادگ  نم  ادگ  نم  ادخیا 
لّلعت اب  مرگ  يریذپان 

میافو زا  لآ  ربمیپ و  ربلّسوت  تسدب  ملوبق  نک 
ملآ ربمیپ و  ّبحم  نمخلامیادگ  نم  ادگ  نم  ادخیا 

ملاِکتا دوب  تیالو  رب 
میاجر يداد  وت  تعافش  ربملایخیب  لمع  ردنا  هچرگ 

مدیدن يریخ  رهد  زا  هکنمخلامیادگ  نم  ادگ  نم  ادخیا 
مدیچن دوخ  زا  دیّما  گرب 

میاو ياو  دص  ود  نم  رب  ياومدیماان  مه  وت  يزاسب  رگ 
ینارماک دشن  مناهج  ردخلامیادگ  نم  ادگ  نم  ادخیا 

ینایز  زُج  متسین  لمع  زا 
میادن رب  دروآ  محر  تسیکینارب  وخ  رد  زا  مَه  وت  رگ   147 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

دشاب هک  رتادگ  نم  زا  َبر  ایخلامیادگ  نم  ادگ  نم  ادخیا 
دشاب هک  رتاونیب  نم  ای ز 

میادگ ریقف و  اپارَس  نمدشاب  هک  رتالب  رپ  نمز  ای 
نایغطب دش  ملماح  نم  لهجخلامیادگ  نم  ادگ  نم  ادخیا 

نایصع راداو  درک  متلفغ 
میانشآ مرجب  یک  نم  هنرونمحر  ِضامغا  داد  متئرج 

ریگاپ تسا  لهج  نایصع ز  هنرگخلامیادگ  نم  ادگ  نم  ادخیا 
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ریگ ناج  هب  دزیتس  لقاع  چیه 
میاهلهج نک  وفع  ادخ  ياریجنز  راتفرگ  دزیتس  ای 

مدومن نایغط  نایصع و  هک  رگخلامیادگ  نم  ادگ  نم  ادخیا 
مدومن نارسخ  شیوخ  رب  هک  رگ 

میاههدرک زا  مدان  ایلاحمدومن  نارفک  هک  مّرقم  دوخ 
دوب متلفغ  زا  لهج و  زا  هک  رگخلامیادگ  نم  ادگ  نم  ادخیا 

دوب متوهش  زا  صرح و  زا  هک  ای 
میاعد ِتسدب  ریگنب  لاحدوب  متبیخ  رب  هک  يدوب  هچره 

مهاوخ رذع  نونک  مدرک  هچرهخلامیادگ  نم  ادگ  نم  ادخیا 
مهانگ مرُج و  مراسمرش ز 

میاههلان نم و  رب  نک  محرمهآ  ناغفا و  يرازب و  ناه 
ار نایصاع  همه  يدناوخب  دوخخلامیادگ  نم  ادگ  نم  ادخیا 

ار نابئات  هَمه  يداد  هدعو 
میاطخلا وذ  بئات  نامه  نمار  ناما  وفع و  دهع  يادرک 

ادخیا ادخیامهایسور  ادخیا  ادخیا   148 ص : تمـصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید  خـلامیادگ  نم  ادـگ  نم  ادـخیا 
مهانگُرپ

میاوس ام  هَمه  زا  عطقنممهاوخ  رذع  ممرجم  ممرجم 
يراز هآ و  زا  ُدب  نم  رب  هچنآخلامیادگ  نم  ادگ  نم  ادخیا 

يراذتعا زا  ُدب  نم  رب  هچنآ 
میاههدعو وت  نونکا  مدرکيراسکاخ  زا  ُدب  نم  رب  هچنآ 

میاونیب رطضم و  زجاعمیادگ و  نم  ادگ  نم  ادخیا 

. میامنیم رکذ  ماهدرک  یسراف  مظنارنآ  همه  هک  رعشب  نآ  همجرت  اب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأب  بوسنم  ناوید  زا  تاجانم  تیب  دنچ 

بیّحنلاب ةوشهی  مسجلا  لیخببونّذلا  عجو  نم  بلقلا  حیرق 
بیضقلاک هنم  مسجلا  راصفیلایّللا  رهس  همسجب  ّرضا 
بورکلا لوط  نم  هاقلی  املدیدش  فوخ  هنول  ریغ  و 
یبویع رتسا  یترثع و  ینقایهلا  ای  عّرضتلاب  يدانی 

بیجم نم  قیالخلا  یف  را  مل  واثیغتسم  قیالخلا  یلا  تعزف 
یبیبح ای  كدبع  ّرض  فشکت  وّیبر  كوعدی  نم  بیجم  تنا  و 

یبیبط ای  کّبط  لثم  یل  نم  وّبط  کیدلو  نطاب  یئآد  و 

( همجرت )

هانگ درد  زا  حورجم  ملد  نیبهلآ  يا  امیحر  يا  امیرک  يا 
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فیحن راز و  نم  مسج  یتسدش  نوچفیعض  متشگ  نوچ  وت  فوخ  زا  هک  نیب 
نوگژاو  مشیع  هدرک  شهآ  زوسنورب  درآ  اههقهش  نوچ  لد  هک  نیب 

یتـشم مسچج و  نیا  ین  هتـشگناسچ  اهبـش  يرادـیب  زا  هک  نیب   149 ص : تمـصع ، تیبـلها  تما و  لـیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوـید 
ناوختسا

ردب مباوخ  رس  اهبش ز  رد  هدرکرَس  تشپ  ياههّصغ  جنر و  رکف 
داد رییغت  متروص  مسج و  گنرداعم  فوخ  وت و  میب  ناسچ  نیب 

ادخ دیوگ  ادخ  یه  عرّضت  ابادن  دراد  ناسچ  نیب  ار  تاهدنب 
رظن زا  ناشوپب  ار  میاهبیعرذگ  رد  نم  شزغل  زا  ادخیا 
یمدینشن سردایرف  زا  یگنابیمدیبوک  ترد  زُج  اریرد  ره 

دادن سَک  مهار  داد  مدرک  هچرهدادن  سَک  مهانپ  متفر  اجکره 
باذع زا  ار  ینمیا  مدادن  سَکباوج  سَک  مدادن  مدیلان  هچره 

هانپ مدروآ  وت  هاگردب  سپهلآ  يا  متشگ  هدنار  رد  رَه  نوچ ز 
منک نومأم  دوخ  هک  مرآ  ُور  هک  َربمنک  نوچ  ینارب  وخ  زا  مه  وت  رگ 

باجحیب سَک  ره  ار ز  یئاعد  رهباوج  یئوگیم  وت  نم  بیبح  يا 
اهر يزاسالب  زا  دوخ  هدنبالب  رَه  فشک  وت  زا  دهاوخ  هکره 

افش دوخ  فطل  هب  ار  وا  یهدیماود  دوخ  درد  رَهب  دهاوخ  هکره 
بیبط تدننامب  میوج  اجک  زابیبح  يا  مناهن  درد  اود  نک 

ریجتسا کباذع  نم  كوفعبریجملا  کنم  یل  سیل  نم  ایا 
روفغلا دمّصلا  دّیّسلا  تنا  وبنذ  ّلکب  ّرقملا  دبعلا  انا 
ریدج هب  تناف  رفغت  نا  ویّنم  بنّذلاف  ینتبّذع  ناف 

( همجرت )

هانگ زا  مرذع  تسین  توفع  ریغهانپ  نم  رهب  تسین  وت  زج  هک  يا 
ریجتسم شلیذب  مدرگ  ات  تسیچریجم  يا  تباذع  زا  توفعب  زُج 
ارت مراکدب  هکنیا  مّرقم  دوخار  وت  مراکهنگ  دبع  نامه  نم 

میرک  یتسروفغ  یتسه  دمص  وتمیظع  يالوم  اقآ و  وت  کیل 
ازس ششخب  رب  وت  یئاشخبب  رواَور  يزاس  هنگ  رب  مباذع  رگ   150 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

اکاضر یغتبا  ادمع  تلبقااکاوس  یلا  ّیبر ال  کیلا 
اکالب هب  ّلبح  ذا  بّویااکاع  دامب  مویلا  کلئسا 

اکاقل یف  یل  كرابف  ّبراکاضق  اند  دق  یّنم  کی  نیا 

( همجرت )

راگدرورپ يا  میوج  تیاض  راتراگدرک  يا  ماهدرک  ُور  وت  يوُس 
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زاینیب تیاوس  ام  زا  ماهتشگزاین  مدروآ  وت  هاگردب  ُور 
اضر نم  زا  وش  تسین  تیاضر  زجادخیا  هّجوت  نیا  رد  مدصقم 

مرس رب  يراذگ  ّتنم  تمهاوخمرکلا  وذ  يا  لائس  کی  مراد  وت  زا 
راوبوَیا منکیم  يراز  هآراگدرک و  يا  مبلطم  نیا  سپ  رد 

رارطضا رد  الب  فشک  رد  دناوخراز  بّویا  نآ  هک  اریئاعد  نآ 
یتّنم مگرم  تقو  يزاس  هکنآیتجاح  رهب  مناوخ ز  یمه  نم 
مرخآ زور  کیدزن  دوش  نوچمَرَس  رب  دیآ  گرم  ياضق  نوچ 

نم يوس  نک  رظن  دوخ  ياقل  ردنم  يور  رب  ار  گرم  كرابم  نک 
یّنم ناک  دق  يّذلاب  ّرقمّیناف  ینبّذعت  یهلا ال 

یّنظ نسح  توفع و  نا  كوفعبیئآجر  ّالا  ۀلیح  یل  ام  و 
یّنس تعرق  یلم و  انا  تضضعایاطخلا  یف  یل  ّۀلذ  نم  مکف 

یّنع رفعت  مل  نا  ساّنلا  ّرشلّینا  اریخ و  یب  ساّنلا  ّنظی 
ّینأک اهل  تیعد  دق  ّینأکلیوط  سبتحم  ّيدی  نیب  و 

( همجرت )

باقع امنم  ارم  نم  ياطخ  ربباذع  امنم  ارم  نم  يادخ  يا 
هاوگ  متسه  يدز  رَس  نم  زا  هچنآهانگ  رب  مراد  رارقا  نم  هکناز 

ادخیا ترهق  دوبن ز  ماهراچارم  دوبن  هلیح  تباذع  زا   151 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
تسین هراچیب  نم  رب  رگید  هارتسین  هراچ  مرهب  وفع  ياجر  زُچ 
اهر دزاس  ارم  ترهق  زک  تسینارم  نظ  نسُح  وفع و  دیما  زج 

ماهدروآ مدن  يرایسب  مهماهدرک ز  نایصع  رایسب  نم  هچرگ 
مدش مئال  دوخ  سفن  رب  مدن  زومدش  مدان  لمع  زا  دعب  سب  هچ  يا 

مدن زا  مدیزگ  ناتشگنا  رَس  ایمهب  نادند  مدز  ینامیشپ  زا 
نامگ شوخ  یتسه  دنراد و  نظ  نسُحنامدرم  نم  هرابرد  ادخیا 

نیحلاط زا  موش  رگ  نم  رب  ياونیحلاص  زا  هَمه  مدنرامشیم 
دیعس مدنناد  شیوخ  نامگ  ربدیما  دنراد  نم  رَهب  زا  مه  قلخ 

مَنَم ملاع  مدرم  نیرتدبمنماد  دریگن  توفع  رگا  کیل 
لیوط مشاب  یتّدم  اجنآ  ردنا  ولیهم  مراد  ولج  رد   ؟؟؟

مدش تشحو  رپ  راد  ردنا  نکاسمدش  توعد  ودب  منیب  ایئوگ 
یّنع فعاف  ایاطخ  وذ  ّینا  وّنم  لضف و  وذ  تنا  یلا 

یّنظ نسح  یهلا  ای  قّقحفلیمج  ّیبر  ای  کیف  یّنظ  و 

( همجرت )

تما لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 221زکرم  هحفص 123 

http://www.ghaemiyeh.com


یتمعن بحاص  یلصف و  بحاصیتمحر  لها  وت  نم  يادخیا 
هانگ ره  لها  نایصع و  بحاصهلآ  يا  میاطخ  لها  نم  کیل 

رظن فرص  نکب  مناهانگ  زارذگ  رد  میاطخ  زا  لضف  اب  وت  سپ 
لیلج يا  مراد  وت  رب  یّنظ  نسُحلیمج  یتسه  تاهرابرد  نم  ّنظ 

تسار يامنب  دوخ  لضف  زا  ادخیاتسا  ارم  لد  ردنا  کین  نامگ  نیا 
لما  نک  ققحم  رذگب  ازج  زالمع  نک  مَنظ  نسُح  اب  ادخیا 

152 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

ع)  ) نیموصعم تارضح  دیلاوم  حیادم و  ربمغیپ ص و  هیدالیم  هحیدم و  رد  مّود  لصف 

هراشا

نایکاخ همه  دّیما  وتب  يونایکالفا  تقلخ  بَبَس  يا 
بقل متاخ  هدش  نآرقب  هک  يوبَسَح  یّکم  یّما  یَبن  يا 
دوب دمحا  همه  کیالم  دزندوب  دّمحم  وت  فیرش  مسا 

ناتّما رب  هدش  فرشا  تتّماناربمغیپ  تفرشا  یئوت  هکنوچ 
منک رتفد  یئابیز  وت  حدممنک  رَس  نخس  هک  دهاوخ  وت  ّبح 

هچ راوهش  ؤلؤل  يا  وت  حدمهچ  راچان  رصاق  نم  کیل 
ارت لامک  دادِعت  هک و  نمارت  لالج  ءاصحا  هچ و  نم 

يرتهب وا  زا  وت  میوجب  هچرهيرورَس  وا  رب  وت  میوگب  هکره 
منز مهاوخ  وت  حرش  زا  مد  هک  ایمنک  مهاوخ  وت  حدم  رگا  مریگ 

مروآ فصو  هچ  وت  نأش  قیالمروآ  فرح  هچ  هکنآ  مَبَجع  رد 
ارت دشابن  هیبشت  لباقيرَو  ام  نیا  ملاع و  نیا  رد  هکناز 

کلم روح و  یّنج و  رََشب و  زجکلف  سمش و  هرهز و  زا  زُج  تسین 
يرَح هّبشمب  دشاب  هک  تسینيرتشم  لحز و  ای  رَمَق و  زُج 

دنک لّبقت  هک  مرامگنیمدنک  لّقعت  هکره  رگا  کیل 
لیثم شاب  وت  َو  لّثمم  ریغلیصا  تیارو  یشاب و  وت  عرف 

يردصم وت  قتشم و  نوچ  هَمَه  نآيرَد  ار  هَبَش  هجو  رَه  وت  هکناز 
دش دوب  شیکک  دوبان  نَوکدش ز  دوجوم  وت  مدآ ز  ملاع و 

وت رُومکَی  هَمَه  نامیلس  وت  َلبوت  رون  حَبَش  یف  ام  ملاع و 
ّدَعب درآ  رد  وت  فصو  هک  تسیکّدَحب  دسانش  وت  هنُک  هک  تسیک 

دید  هک  تّرِس  هنیجنگ  نطابدیرفآ  ارت  هک  تیادخ  ریغ 
منک افیا  دوخ  ِّقح  نیأب  هکلبمنک  اشنا  دوخ  زجع  زا  نم  هک  هب   153 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

رون كاردا  منک  مناوتب  یکروُصق  لهج و  همهنیا  نم و  هنرو 
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دوب زیاح  وت  َدح  رب  هک  مهفدوب  زجاع  هَمه  َملاع  هک  هن  نم 
ام تقیقحب ز  یشابن  کیلامب  یئامن  وت  رهاظب  هچرگ 
زاینیب یئوت  جاتحم و  همه  تَکزایتما  ارت  داد  ّقح  همه  رب 

دَحا دسانشب  دناوتب  یکّدحب  دسانشنیم  ارت  هکرَه 
یفراع يدبن  ار  شتفرعمیفَخ  زنک  وچ  دوب  ادخ  هکنوچ 

دنک رهاظ  همه  شلالج  ردقدنک و  رهاظتم  ار  دوخ  هک  تساوخ 
قاقِشنا دومنب  شلامک  رونقاقتشا  ِرَد  دمآ ز  رد  درگ 

دیرفآ ار  وت  رون  نآ  زا  هگنآدیدپ  يرون  هّقش  یکی  تشگ 
ادُج دش  ادخ  رون  زا  تتنیطادخ  رون  وچ ز  دش  ّقش  وت  رون 
يدش اناد  فقاو و  ّرِس  همه  ربيدش  اتکی  فراع  ادخب  ناه 

دش تابثا  هَمه  نالوسر  حوُردش  تاّرذ  هحشر  وا  زا  هگنآ 
نامسآ يُدبن  وت  رگناهج  نیا  يُدبن  يدوبن  وت  رگ 

مدع رد  يُدب  حاورا  هلمُجمَلَق  حول و  تقلخ  يدشنیم 
دش دوجوم  وت  رون  زَو  وت  رَهبدش  دوبعم  رادیدپ ز  هچنآ 

یئوت یهامک  أیشا  فراعیئوت  یهلا  رارسا  ندعم 
دیلک ار  وا  دوب  تنابل  ود  رَهدیجم  ملع  نزخم  وت  هنیس 

یَهب لیلد  ناک  ام  هیآیهتنم  دش  وتب  تلاسر  باب 
سَوَه نیا  دسرنیم  ار  وت  ریغسَب  دیدرک و  وت  جارعمب  ریس 

نایکاخ همه  دیّما  وتب  يونایکالفا  تقلخ  بَبَس  يا 
ام  ياقآ  وت  هدنب  یگمه  امام  يالوم  وت  میدبع و  وتب  ام 

ریجتسُم هَمه  وت  لضف  رد  ربریسا  میتی و  نیکسم و  همه  ام   154 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
ناسر یتسد  وت  میئالب  قرغناسکیب  ام  يوس  نک  يرظن  کی 

میاهدروآ وت  هاگردب  يوُرمیاهدنامرد  هراچیب و  هَمه  ام 
ناگهراوخمغ سنوم  ترظن  يوناگهراچیب  هراچ  ترد  هک  يا 

هدمآ دارم  دوصقم و  یپ  زوهدمآ  داوج  وت  دوج  رد  رب 
رگن ناشیرپ  نوخلد  نم  ربرگن  نالان  هتسخ  نم  يوُس 

دوش نوچ  يرَبب  رگ  ارم  لهجدوش  نوچ  يرَظنکی  ینکب  رگ 
مَرَک عنَسم  وتب  دیازفب  ینمک  دوج  زا  دوش  يزیچ  وت  ین ز 

لوبق نار  نیا  نکب  نامیلُس  وت  نیولولم  راز  رَُّبق  نم و ن  نیا 

( مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تدالو  رد  هحیدم  )

ار فعش  رمش  تصرف  تسیداش  طاشن و  تقوار  فَسا  لهب  دوخ  زا  راز  لد  يا  زیخرب 
ار فرش  اب  دیع  نیا  وگ  نایعیش  کیربتدش  ام  دیعس  دسیع  دش  یضترم  دالیم 
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ار َُفلدُزم  هّکم  نیب  کئالم  فص  زا  ُرپدنطاشن  رد  دجَو و  رد  الاب  نایب  درک 
ار فدص  هنادرُد  دییاز  دیرورپ و  شکتفارش  نیا  شرف  رب  دیوگب  نیرفآ  شرع 

ار فده  ناشن  يداد  تقلخ  ّرِس  زورمادش  رگهولج  هبعک  رد  دمرَس  لالج  رون 
ار فص  نورب ز  زگره  دریگن  ادخ  فطلردیح  بلط ز  یضیف  َرپیب  يادگ  يا  زیخ 

ار فک  نانع  نم  زا  دیاب  ریم  هک  نادنچدمآ  شورُخ  ردنا  دمآ  شوجب  معبط 
ار فَُحت  دهد  نوریب  الوم  حدَمب  دهاوخدرآرب  سفق  زا  رَس  درآ  رپرپ  هب  شدجو 

ار فنک  شدیاس  خر  لیربج  هک  یهش  حدمنَکلا  نابز  نیا  اب  نم  زا  دیآ  یک  نکل 
ار فلخ  قباس و  رَه  تمکح  ملِع و  داتساتیاده  ءاشنم  رَس  تیالو  هشنهاش 

ار فصّتم  تخانشن  سک  نآ  دمهف  فصو  یکتسنورب  دّع  شحدم ز  تسنوُرب  ّدَح  شفصو ز 
ار  فَلَس  ام  رون  مه  شدوب  هک  یفطصم  ایتخاس  شتقلخ  هکنا  زج  تخانشب  هک  ارو  فصو 

نیا دـیان  قارف  زگرهقح  اب  وت  وت و  اب  َقح  قتـشم  وچ  قح  ترون ز   155 ص : تمـصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
ار فلتؤم  ود  رَه 

ار فرط  ره  تفاتیم  یتسه  ناهج  زا  شیپیّفصم  فَدَص  ردنا  یفخا  دوب  وت  رون 
ار فدص  نآ  دوشگب  نایامن  دنک  شرونناسحا  نامز ز  نیا  رد  نمحَر  تساوخ  هکنیا  ات 

ار فده  نیا  بایرد  دبیزن  شاهناخ  زُجار  قح  رون  هک  ینعی  شهاگداز  هَبعک  دش 
ار فرش  نیا  تفای  یک  يدوبن  تدلوم  رگتفیرش  دلوم  زا  تفای  فَرَش  یسب  هَبعک 

ار فجن  امّیس  قافآ ال  هدومن  نشورتفینُم  هعقب  نیو  تفیرش  هّبق  نیا 
ار فَرَع  نَم  وت  لضف  دش  نایع  فِشُک  َُول  زوینُولَس  هدنیوگ  ینُوُنف  بحاص  وت 

ار فرخ  دناهتفرگب  رَهوگ  كرت  هدومنبمورحم  قوذ  ُمَهف و  زا  یموق  هک  بَجَعلل  ای 
ار فَیِج  هدمآ  درگ  مورحم  تابّیط  زادنناگَس  لثم  ردنا  تعامج  نیا  هک  هّللاب 
ار فَرُط  نآ  تفایان  دییاسن  نیبج  سَکرهرد  یئوت  ار  رهشنآ  ربمیپ  مَکَح  رهش 

ار فسا  وا  زا  يا  دزب  نمحَر  باب  وت  یتسهنالان  وت  هگرد  رب  نوزحم  داوج  اهاش 
ار فک  دوجب  اشگب  يدوج  طیحم  رَحبيدوجو  ّتلع  وت  يدودَو  تیآ  وت 
ار فطراز  دغُج  نیا  ار ال  وت  دزسیم  یکّالََوت  وتب  مراد  الوم  وت  هدنب و  نم 

( تدالوب هراشا  اب  ترضحنا  بقانم  اضیا  )

دوب یلّوا  دمحا  رون  تسا و  دمحا  سفن  هکازدوب  یلع  ناکما  هصرع  رد  مَدَق  دز  لّوا  هکنآ 
دوب یلو  دمحا  زا  سپ  قح  يوس  ام  رب  یلع  سپار  يوس  ام  مامت  ّقح  يدیرفآ  رون  نآ  زا  سپ 
دوب یلع  شدزن  نوچ  دیمان  یلع  درک و  شقتشمیلعا  درف  یلع  شمسا  زا  تسیلاع  یلو  نوچ 

دوب یلو  رَه  رب  یلَو  قح  زا  وک  دنناد  هَمه  اتشداز  هبعک  ردنا  دوب  ّقح  قلطم  ّیلو  نوچ 
دوب یلَع  قح  رد  دوب  یبیر  هچنآ  نیّرقم  ردتّوبن  تایآ  ُدب  یفاک  یبن  راهظا  رهب 

دوب یلَج  ّصن  وا  رب  ار  تیالو  مکُح  قح  نیوشمان ز  دیمان  دوخ  درک و  شهاگداز  دوخ  هناخ 
دوب یلجنم  ره  زارت  یلجا  دُحا  ای  رَبیخب  ایقدنخ  ردب و  رد  وأب  یتایآ  درک  رهاظ  زاب 
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دوب  یلَج  ان  ای  یلج  تیآ  چیهب  دران  وُرف  رَسدناعُم  رونیب  بلق  روک و  مشچ  نآ  داوجیا 
156 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

( ترضحنا لئآضف  مالّسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف  يربک  هقیّدص  تدالو  رد  )

س)  ) ارهز تدالو  زا  مداد  لَما  حبُص  دیونارهز  تمصِع  جُرب  مدیما ز  رجف  دیمد 
ارهز تحامس  زا  سأی  یجُد  لیل  وچ  دورتداعس  حبص  يابص  زا  اجَر  میسن  دزو 

ارهز تمحر  عاعش  نکمم  همه  رب  تفاتبتمحر  قرشم  دش ز  وچ  تداعس  مجن  عولط 
ارهز تداعس  وترپ  زا  وچ  دعس  تفایبزرّغت  جوا  تفرگ  متخب  بکوک  دنلب 

ارهز تمعنب  اوِرشبا  تفگب  بیغ  دورُسایند  هصرعب  مَدَق  يداهن  هک  یمدنآ  زا 
ارهز تناضح  دنک  ات  نانج  يدمایبموثلک ز  هیسآ  میرم  هراس  یگلباق  يارب 

ارهز تلالج  اب  مام  يدش  هک  َدح  نوزفشلالج ز  زَع و  دوزف  شردق  همه  اب  هجیدخ 
ارهز تّوبا  زا  رخف  دنک  ءآیبنا  ربشماقم  قوف  تسین  هک  مظعا  دَجما و  لوسر 

ارهز ترضح  هّمئألا  ّما  دش  هکنآ  صوُصخدوزفیب  رَخف  دیزم  وا  یهرَمهب  یلع 
ارهز تیافک  اب  وفک  يُدبن  یلع  زجبملاعب  هک  وا  نأشب  سب  نیا  زُج  دوبن  رگا 

ارهز تبترب  یمدآ  زا  َدَسر  اجک  رگداهیبا  ّما  تفگب  رَبمیپ  هکنآ  ياج  هچ 
ارهز تراهط  تِفع و  مه  تمصعب و  ینزاّوح  مدآ و  لسن  نارودب ز  هدیدن  یسک 

ارهز تّزع  لالج و  دناد  هک  يادخ  زَجبردق  بش  وچ  ناهن  دوب  شماقم  ّزع و  لالج و 
ارهز تنیط  هّمش ز  دوب  شلقع  رون  هکیعیبط  لوقع  دَسَر  شماقم  هنکب  ناسچ 

ارهز تمدخب  نایروح  کلم و  دحل  زا  رَسدرآ  رب  هک  نایع  دوش  هگنآ  شتّزع  لالج و 
ارهز تعافش  رب  مشچ  کلم  سنا و  ّنِج و  زدنراد  همه  دوش  نایع  خزود  هلعش  هک  یمد 

ارهز تمایق  زا  زورنآ  دوش  یتمایقتلادع  هاگدادب  دیآ  وچ  رَشح  زورب 
ارهز تیاکش  زا  هزرل  دتف  رشح  لمأبدریگب  تسدب  نوچ  هوکش  یپ  شرع  نوتُس 

ارهز تبرک  هآ و  دتفا ز  هلغلغ  قلخبدرآ  ردب  نیسُح  نهاریپ  وچ  هآ  ناغف و 
ارهز  تعافش  شلماش  دوش  هکنآ  دیمادراد  همطاف  يوسب  تعافش  مشچ  داوج 

157 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

مالّسلا اهیلع  ءارهز  همطاف  دالیم  رد  اضیا  )

رتخا دب  مجر  يدشب  شباهش  هک  رتخا  هچ  هورتخا  کی  هنیدآ  زُور  تّوبن  خُرب  زا  دز  رَس 
رتخد هچ  هک  میاتس  هچ  هجیدخ  داز  يرتخدهّکمب  هام  متسیب  مود  ّيدامج  رد 

ردیح دمحا و  يو و  دالوا  زجب  يدرم  هکلبنز  نینچب  دیازن  تسا و  دازن  رهد  رد  ام 
رّونم نوکُوأب  نینوک و  تِقلخ  ّتلعیضمب  تسه  یلو  تسه  نز  تروص  رد  هچرگ 

رَصقا همه  اهنابز  تسه و  وا  زا  رصاق  ام  مهفتفای  ناوتن  شلامک  هک  شیانث  میارَس ز  هچ 
رهزا هرهز  نادب  لیدنق  نوچ  شرع  تین  زرون  زا  ياهّقُح  رد  يُدب  تعیدو  رون و  وا  لصا 
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رَبکا رَین  ردپ  رون و  رسپ  رون و  شرهوشّتنج  هویم  زا  شاهفطن  ُدب و  رون  شتنیط 
رگید هولج  دنک  هظحل  رهب  تسا و  قح  رونوا  گنر  هس  زور  رهب  دناشفیب  رون  نیمز  رد 

رجاه هیسآ  رگد  اّوح و  میرم و  نز  راچّدلوت  هاگ  نانج  دمآ ز  هلباق  وا  رهب 
رشحم فص  رد  نانج  نمشد ز  شتآ و  زا  تسوددیامن  عطق  ات  همطاف  ادخ  درک  وا  مان 

رتخد وت  شینیبن  هک  شمانب  درک  ادتباقح  اسک  باحصاب  تاهابُم  درک  نوچ  زاب 
ردام وچ  تسار  ومه  تسا و  لوسر  تخد  وا  مَه  هکنک  نایع  هتکن  نیا  زا  وت  اهیبا  ّما  ینعم 

رَمحا لُگ  نوچ  ارو  دیئوبب  دیسوبب و  مهربمیپ  تسار  يدش  لالجا  یپ  شیاپ  شیپ 
رثوک دمآ و  تاُرف  هلمّج  زا  هک  درک  دوخ  رهمتسنامسب  شدقع  دش و  ّقح  زا  بختنم  شرهوش 

ردیح هناخرب  یبکوک  امَسر  لزان  درکیناشن  رهب  یلَعب  شدومن  وچ  يراتساوخ 
رّرقم هدرک  یبن  لسن  يو  هکنوچ ز  همطافدنام  وا  زا  دنوادخ و  درب  رسپ  راچ  ینب  زا 

رتبا هتفگ  زا  يدز  دمحأب  هنعط  ار  هکنآدز  نهدب  یتشم  هچ  ورنیا و  زا  دناوخ  شرثوک 
ربمیپ تسد  یلع  شتفرگ ز  زاب  دََحل  رددرک  نفک  لسغ و  شیلَع  دش  يرپس  ایند  نوچ ز 

رهوگ هدزای  فدص  مَه  يرهوگ و  دوخ  وت  هکدیوگ  وت  فصو  ناوت  هک  تلالج  هاج و  نینچ  اب 
رمضم  هدش  شردق  هک  تسا  یقیقح  ردقلا  ۀلیليُربک  تمصع  َشَمه  تسا و  قح  تیآ  همطاف 

کشر کلم  ّنج و  رََشبشلالج و  راثآ  شاف ز  دوش  رشَح  فص  در   158 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
رسکی همه  شدنرب 

رَفیک خزود و  زا  دوخ  نیّبحم  نیّبحم  زوراکهنگ  نیّبحم  مدنآ ز  دنک  تعافش  وچ 
رپ ار  همه  دزوس  هک  تسیدنلب  عقُص  نادب  واشیئاتسب  ینوتن  یئوگ  وت  هچنآ  داوجیا 

( اهیلع هّللا  مالس  ءارهز  همطاف  هحیدم  اضیا  )

ملاع نانز  هدّیس  ياملاع  ناج  حُور و  يا 
يدوبن ناهج  نیا  وت و  يدوبيدوجو  ملاع  رهوگ  وت 
رتسُگرون وت  زا  هَم  دیشروخرّونم و  ناهج  دش  وت  رون  زا 
ایند هتشگ  قلخ  وت  رهب  زواپَرب  تسوت  لیفطب  ملاع 
یهامَک شتمکح  نزخم  يایهلا  تمصِع  ندعم  يا 

تیاده تّوبن و  حابصمتیالو  تماما و  ةوکشم 
رثوک دناوخ  لوسرب و  تدادرَتبا  تفگ  هک  ودع  مغر  رب 

یناج سنا و  کیلم  وت  اّماینانز  توسکب  دنچره 
دنیال وت  بّرقت  بنج  رددنیایبناک  گرزب  نادرم 

تاومَس کئآلمب  نادزیتاهابم  دنک  وتب  هک  سب  نیا 
وا رهوش  وا و  هداز  ُودوا  ردپ  تسا و  همطاف  نیاک 

یئاده هّمئأب  ردامیئاضترم  وفک  وت  هک  سَب  نیو 
تسیلصا رون  مه ز  وت  رون  نوچتسین  تاهیاپ  هب  یسک  هک  سب  نیا 
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روظنم دوب  زیچهمه  زا  شیپرون  کی  دوب  دوجو  لصا  رد 
ارهز یلع و  یبن و  رونادیپ  هبعش  هس  وا  زا  تشگ  سپ 

تمایق هعیفش  وت  یتسهتماما  هدزای  ردام  يا 
دراد  وت  زا  تعافش  دیمادرآ  يُور  داوج  وت  يوُس 

159 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

( مالّسلا هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  یبا  تدالو  حدم و  رد  هدیصق : )

نارودب تشگ  هزات  زاب  حرف  زورنابعش  مَیس  هرابود  دمآ  هک  هدژم 
ناّبحم ناتسود و  ياهلد  هَمه  ربناحیر  حَور و  دیزو  تیالو  داب 

علاط هدش  قح  رون  هام  نیا  رد  هکنوچناج  یگزات  دادب و  لد  یمّرخ 
عماج هدش  ارهاج  میظعت و  همهنیا 

عئاط یصاعب و  دش  ماع  ادخ  فطلعساو  تمحر  دوجو  ردنا  مَدَق  دز 
ربمیپ طبس  رون  رون  نیزا  مدصقناوارف  تشگب و  بعشنم  وا  رد  قزِر 

رثوک یقاس  لوسر و  بلق  هویم 
رشحم عفاش  نیسُح  دوجو  رونرواد  تّجح  لوتب و  ناور  حُور 
تماما جُرب  شخبرون  رمق  ياناقیرغ  تاجن  یتشک  دوب  هکنآ 

تیاده لصا  هیاپ  هتفرگب  وت  يو ز 
تیافو هدرک  عمس  عرق  اجهمه  ردتیالو  ُرپ ز  هعیش  ياهلد  همه  يو 

رورَس وت  فصوب  دنز  یه  ارم  قشعنابوخ  هشیا  نیسُح  تیادفب  ناج 
رهوگ ؤلؤل و  هچنآ  رَه  مزیرب  هک  ات 

رصقا نم  مهف  تسا و  رصاق  نابز  هکنازرّسیم  تسارم  وت  فصو  اجک  کیل 
يراب هعیدو  نزخم  نوچ  وت  تاذناونع  وت  فصو  منک ز  مناوتب  یک 

يراج هدش  وا  لضف  رحب  زا  وت  لضف 
يراد وت  هچنآ  دنروآ  باسحب  اتيرای  همه  نایناهج  يدننکب  رگ 

هوفصی نا  نوفصاولا  دهتجاناراب  هرطق  وچمه  وت  بنجب  زاب 
هومعز امک  ّهنا  اودقتعا  و 

هوفرع ام  هردق و  اوغلب  امهوردق  ام  زیزعلا  ّبر  شاح و 
دنکیم قشع  وچ  هر  نیا  رد  کـیل   160 ص : تمـصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید  ناسنا  وت  ّدحب  دَـسَر  دـناوتب  یک 

راکنا منک  یه  هک  نم  دشابن ز  کینرارصا 
راورخ ندُرب  روم  عّقوت ز  تسینراهظا  منک  دوخ  مهف  رادقمب  هک  هب 

یناهن كرِش  هن  میوگ و  ّولُغ  یفنادنچود ز  تسین  هزوک  شوارت ز  ّدَح 
یناث يرادن  يدحاو  دحا  دعب 

یناهج ناج  وت  قلاخ و  ادخ  تسهیناج  وت  مسِج و  تانکمم  نیا  هرَسکی 
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ردصم وت  دناقتشم و  نوچمه  نایملاعنابناهج  وت  هدنرفآ و  ناهج  تسوا 
روحم وت  دنرئاوَد و  نوچ  امَس  ضرا و 

ربهر یتسا و  مظان  وت  ارناهج  مظنرّونم  هتشگ  وت  زا  هراّیس  هعبَس 
دیشروخ وچ  تسا  یهگرد  وت  لضف  هگردناکما  ملاع  ماوق  دشاب  وتب  مه 

دیما وترپ  هدنکف  یفنص  همه  ب 
دیبات هرسکی  تانکمم  همه  ربدید  وت  هگرد  لضف  عسو  نیا  وچ  سمش 

دیآ ردب  نیتسآ  وچ ز  تیاطع  تسدنامرح  وت  لضف  دوب ز  ار  وا  هک  تسیک 
دیاشگ تسد  وت  يوس  ملاع  همه  رگ 

دیآ ردب  ینَغ  ددرگ و  مرک  قرغدیآ  وت  دوج  طیحم  رحب  هب  هلمُج 
یئانف رَه  دب  الو  لها  هلبقناصقن  وت  دوج  هّرذ ز  دوشنیم 

یئالب تقو  هب  ادخ  قلخ  ربصا 
یئاخس دوجو و  اطع  ضیف و  ردصمیئادخ  ملح  ادخ و  ملع  رِهظُم 

مَییب تیاهنیب و  تسا  يرحب  وت  دوجناداوج  مسر  مسا و  هدرک  مُگ  وت  دوج 
مغدُم هدش  قح  طیحم  رحب  هب  هکنوچ 

مَن نوچ  وت  دوج  رحب  هب  دشابن  زابملاع  وچ  وت  یلئاس  هب  یشخبهب  هچرگ 
لیدع لامجلا  نسحلا و  یف  کلامنامیپ  رّدقم  ار  وت  ياطع  تسین 

لیثم  لامکلا  لضفلا و  یف  کل  ال 
لیلذ كانف  يدل  فیرش  ّلکلیصا  لصا  تنا  عرف و  كریغ   161 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

درادن هام  وت  زا  يرون  لدب  هکرهناطلس  هدید  يایتوت  ترد  كاخ 
درادن هاش  وت  نوچ  ّبح  ناج  لد و  زا 

درادن هار  هلآ  لضف  رد  ربدرادن  هانپ  أجلم و  ازج  زور 
العا مظعا و  شرعب  نوزخم  وت  روننازوس  شتآ  رد  دوش  ّقلعم  هک  زج 

الاب ملاع  هدومن  نّیزم  دوب و 
یلفُس شرع  جوا  شلوزن ز  دادیّلجتی  نا  دارا  اّمل  ّکبر 

لسرم دمحا  هب  ادخ  تراشب  دادناهنپ  یبوط  تخرد  خاشب  درک 
لفسا ملاع  هب  شمدقم  فرش  زا 

لّدبم تشگ  هیرگ  هب  ربمیپ  شیعلتقم  تداهش و  زا  هگناو  ربخ  داد 
رمضم یفخم و  دوب  هام  شش  تّدمناوارف  کشا  تخیرب  تراشب  زور 

رب رد  دریگب  رََشب  سابل  هک  ات 
ربکا قلاخ  رکذ  حیبست و  هب  هاگردام  هب  دوب  میدنمه  نخسمه و 

تیاهن هب  نوچ  دیسر  شلمح  تّدمناونع  يدرک  شیوخ  لتق  زا  یهاگ 
تدابع هام  لوسر  رهش  مّوس 

تدالو تفای  عولط و  هگانب  درکتفارش  جرب  جوا  شلامج ز  ردب 
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دش ادخ  هارب  الب  رب  نوچ  وت  ربصناشخرد  شیوخ  رونب  ارناهج  درک 
دش ادج  هام  وت  زا  هناگهن  مجنا 

دش اعد  هچره  باجتسم  تمَرَح  رددش  افش  ضیرم  ره  هب  تکاپ  تبرت 
تاهابم رهب  دوشگ  رد  نابز  هبعکنایصع  رّفکم  دشب  تمیرح  فوط 

تامیرک عاقب  رب  رخف  دنک  تساوخ 
تافارخ يوگم  نیشن  تیاج  نک و  سبتاومس  َّبر  رهقب  شباطخ  درک 

رگا الب  برک و  بحاص   162 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید  نادنچ  هب  تسا  فارـشا  وت  زا  الب  برک و 
يدوجو هن  وت و  زا  دوب  يرثا  هنيدوبن  هک 

يدومنب فرش  يوعد  رگد  هک  رگيدوب  وت  رهب  مارتحا  فرشم و  ین 
نیب ّقح  هدید  شیپ  هب  تیالب  برکنازوس و  شتآ  رد  منکفا  ارت  كاخ 

نیریش رثوک  تارف  تشهب و  نیع 
نیطالس هلمُج  هاگ  هسوب  وت  هگردنیئآ  تنیز و  شرعب  تحیرض  هداد 

شلیخد وت  رب  ریقح  داوج  هتَسبنابرد  وت  هاگراب  هب  کیالم  تسه 
شلیفک لیکو و  یسک  دوبن  وت  ریغ 

شلیلع بلقب  رظن  کی  رظتنمشلیحر  هداد  لوزن  ّتبَطم  يوُس 
یئادخ ّیلو  نوچ  هاشیا  وت  يوسناج  یتحار  یهد و  شیافش  هک  ات 

یئادگ رهب  مدمآ ز  هار  هَمه  نیا 
یئاطع هاش  تسد  مریگب ز  هک  اتیئاجر  دیما و  ارم  دوبن  وت  ریغ 

ناسارخ زا  ماهدومن  تفاسَم  یَط 

( البرک لیلخب  هراشا  نمحّرلا و  لیلخ  تّلخ  هجو  رد  )

لیلج سَب  يرخف  هبتر  نیا  زا  تفایلیلخ  َقح  رهب  میهاربا  وچ  دش 
دش فوصوم  ادخ  زا  ّتلجب  واکدش  فورعم  ءایبنا  نایم  رد 
هدئاف ینعم  هس  دشخبیم  هس  نیوهدمآ  تئیه  هس  رب  ّتلخ  ظفل 

تسا وکن  هّللا  لیلخ  هجو  رد  هس  رهتسود  ۀّلُخ  تلصخ و  ۀّلِخ  تجاح  ۀَّلخ 
دیدپ دش  ینعم  هس  ره  وا  رد  هکنازدیدس  دشاب  هر  هس  نیز  شقاقتشا 

فاّصتا یهلا  دشاب  سپ  هس  نیافاضم  دش  هّللا  هب  ّتیلیلخ  نوچ 
لیئربج یّتح  ریغ  زا  عطقنملیلخ  َقح  ریقف  اّما  ریقف  ُدب 

يدتقم وا  ّتلم  دش  ببس  نیزادخ  ّیضرَم  تشاد  یلاصخ  مه 
ماین  ساّنلا  دوب و  شزامن  مهماعط  ماعطا  دوب  شلاصخ  ناز 

رَس مادنا و  رد  هک  َهد  نآ  شُدب  مهرَشَبلا  ریخ  رب  دوب  شدورد  مه   163 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
دش هّللا  لیلخ  تلصخ  همه  نیزدش  ها  وا  مه  دوج و  ار  وا  ُدب  مه 

فینَح مه  رویغ و  مه  میلح و  ُدبفیرش  اهتلصخ  تشاد  مه  نیا  ریغ 
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يُدب ناهنپ  رهاظ و  رد  یتسوديُدب  ناج  زا  ادخ  اب  وا  تَلُخ 
دوب تَیصوصخ  ّتلُخ  رد  هکلبدوب  ّتلُخ  یتسود  ره  ین  زاب 

تشاذگ ّتلُخ  وا  مان  دیاشنیمتشادن  ّتیصوصخ  نیا  رگ  یتسود 
یتسوا يارب  یعاونا  هکنازیتسود  زا  رگد  عون  وا  هکلب 

تسوکن سب  يرادزار  ّیتسودتسود  راد  ّرس  دوب  ّتیصوصخ  نآ 
يدب شراوازس  مه  ّتلُخ  مانيدش  يرارسا  هک  هک  هگنآ  َیتسود 

دش رارسا  بحاص  لیلخ و  مهدش  راد  ّرس  نوچ  میهاربا  زین 
البرک لیلخ  زا  ونشب  زابالجنا  حرش و  تفای  ِّتلُخ  هکنوچ 

تسا رترب  وا  زا  هجو  ره  رد  هکنازتسا  رتیلوا  لیلخ  نآ  زا  لیلخ  نیا 
منک وا  مانب  دهاوخ  يرتفدمنک  وا  مات  حرش  مهاوخب  رگ 
ملا زا  اهلدب  شتآ  منز  اتمقر  مزاس  یکدنا  وا  زا  کیل 

يدش ربکا  یلع  رادمَلع و  یبيدش  رواییب  هک  مدنآ  لیلخ  نیا 
درک ران  زا  نورب  نتکی  رگم  اتدرک  راصنتسا  داد  تمحر  رهب 
شیوخب يدنراذگ  ار  وک  اضر  دششیب  روج  افجنآ و  اب  مه  زاب 

رگد بوص  ای  احطب و  دور  ایردب  وسناز  دور  شتالایع  اب 
سانشقح يدنا  دندرگ  رگم  اتسانب  يدوب  شتمحر  زا  یمه  نیا 
دوش ناسآ  رتمک و  یباذع  ایدوش  ناشیا  لماش  تمحر  هکلب 

دیما شدوب  یگدنز  ياوه  یکدیشر  ناناوجون  زا  دعب  هنرو 
ودع  موق  رب  راصنتسا  هاگوا  يانغتسا  محر و  نیب  مه  زاب 

ماع دوب  وا  رصان  نِم  لَه  کیلماِئل  موقنآ  هچرگ  بطاخم  ُدب   164 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
ياهدنب ار  هقح  دوب  سک  ره  هکلبياهدنبنج  ره  داد  شباوج  سپ 

تفگ کیَّبل  يُدب  َقح  لها  هرکتفسب  قح  يارب  توعد  نیا  هکنوچ 
يدمآ کیپ  یکی  یفنص  همه  زايدمآ  کیّبل  تاّرذ  همه  زا 

کمک رهب  رقح  کیپ  دمآ ، رَفعزکلک  شیپ  شرس  رب  دمآ  رفرفر 
ءامس ضرا و  َّرب  رحب و  هوک و  گنساوه و  دیشروخ و  داب و  كاخ و  بآ و 

ُلثُم يدندوب  هک  یحابشا  هکلبلُسُر  حاورا  حاورا و  هلمُج 
دیلپ موقنآ  دنزاس  انف  اتدیسر  رد  تباجا  داد  همه  زا 

داهن تمحر  زا  موق  رب  یتَنمدادن  تصخر  نید  هاش  ار  کیچیه 
مامتها درادن  قح  ریغب  وکمات  يانغتسا  دیدرگ  نایع  مه 

هاپس نآ  لِعف  نیب و  ار  هش  رکفهاش  موق و  لاحب  نک  ّتقد  زاب 
میئل کی  شدنکف  یگنس  ناهگانمیحج  زا  نتسر  رکف  رد  وا  دوب 

تسکش یناشیپ  گنس  نآ  زک  هآتسشن  هش  نیبج  رب  دمآ  گنس 
ودع رب  يدرکن  نیرفن  مه  زابوا  راسخر  رب  دیدرگ  ناور  نوخ 
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ار صولخ ؟؟؟ دزاس  نایع  اتار  ههبج  نوخ  دیشاپ  امَس  رب 
وت میرکت  دوب  یناشیپ  نوخوت  میدقت  نم  نوخ  اهلا  راب 

هلآ يا  ار  دوخ  نوخ  نیا  ریگب  سپهاگدجس  دش  ارت  یناشیپ  هکناز 
مامت نتفگ  نیسُح  حرش  ناوت  یکماتخ  دبای  یک  هتشر  نیا  داوج  يا 

هتخرک هتفوص  رب  نعط  و  ع )  ) ۀمئألا داوج  ترضح  مهن  ماما  دالیم 

دوشگ راسخر  هدرپ ز  يدُه  سمش  نیمهندومن  هولج  ادخ  رون  بَجَر  هام  مهد 
دولوم دش  اضر  یّقح ز  تیآ  داوج  نوچدوسح  مصخ  همه  يروکب  هک  هّلل  رکش 

هقرف نیزا  وـگ ؟؟؟  165 ص : تمـصع ، تیبـلها  تما و  لـیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوـید  دوـجو  ّرد  نیا  رب  رخف  دـنک  هک  وـگ  ار  هـعیش 
تسد هتفای  امشب  ناطیش  هک  دیدرک  هچ  هکتسَم  هّیفوص 

تسپ یخرک  نامه  تسا  تسپ  مدرم  قیالتسرپهاج  شکراب  هدش و  هقِرف  هقِرف 
الِو لها  زا  ُدب  دوب  ودع  هن  یخرک  هک  وگدودرم  دش  ادخ  سک ز  نآ  دشک  نالوغ  راب 

اضر دنزرفب  تسا و  داوجب  لداعم  یک 
ادخ ربمیپ ز  هب  مه  اضر  صیصنت  هب  مهيدُه  ناماما  صیصنت  هب  تسا  ماما  وا 

دشاب تضایرب  تماما  موق  نیا  رگمدوب  َرب  تیالو  تسا ؟ هتفگ  هک  فورعم ؟ تسیک 
دشاب تماما  نأش  يرشب  ره  رد  هک  ای 

دشاب تمارکب  نیا  صوصنب  وا  ناسچ  ایدشاب  تیالو  تماما ز  رما  ادُج  ای 
دندش رود  قح  هر  زا  ناسچب  منادن  نمدوبن  لها  نآ  رب  دوب و  نیا  رب  لها  ارچ  ای 

دندش روک  رک و  هرابکیب  موق  نیا  هچ  زا 
دندش روفیط  عبات  ناج  هک ز  دش  نوچ  لقعدندش  روصنم  هناوید  هک  دندینش  هچ 

دنشاب ربهر  هک  دننایک  موق  نیا  رگمدوس  هچ  دودرم  یلبش  يرس و  دینج و  زا 
دنشاب ربمیپ  هن  ماما و  هن  ادخ و  هن 

دنشاب رونخس  ریپ  ره  وریپ  نیملسمدنشاب  همه  رب  یلو  بطق و  ارچ  سپ 
هچ ینعی  یلو  بطق و  نادرخیب  يا  رخآدوتسب  ناشیا  رب  هک  اجک و  تیالو ز  نیا 

هچ ینعی  یلغد  نیا  دوب  هچ  تماما  زُج 
هچ ینعی  یلع  ّدض  رب  ٌنُس و  زا  مه  نآهچ  ینعی  یلو  تسه  یکی  تسا و  ماما  کی 

داوج رَهب  امش  دیئوگب  هک  تماما  نیادونع  موق  يا  دوخ  دیمانب  هعیش  ارچ  سپ 
داریا دنیامنن  ات  هقلقل  زج  تسین 

داوس لقعیب و  هعیش  دتف  ماد  رد  هک  اتداوس  ریثکت  یپ  زا  دوب  هعیش  رب  هعدُخ 
قح بلاط  دوبن  یخرک  یفوُص  یتساردوب  دیاب  يرگد  شَیلو  هکنآ  ماما  هچ 

قَحا  هّللا  َیلو  نآ  اضر  تفگ  شوخ  هچ  يا 
ای دنک  هعدـخ  ای  هرمُگ و  دوب  ایقلطم  دریذـپب  فّوصت  نیئآ  هک  رَه   166 ص : تمـصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

قمحا
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فورعم دشابن  هعیش  رد  هک  تسا  یخرک  هچ  نیادوحج  لها  دوبن  سک  نآ  دور  جک  یک  هن  رو 
فورعم شمان  هدش  هنت  هک  فورعم  هچ  نیا 

فوصوم تیالوب  دش  ّرِس  لباق  هر  هچ  زافورعمان  نیا  سَک  تسا  هدوتسن  یّنس  ریغ 
لصا ینارصن  یّنُس و  هکنآ  بَجَعلا  وبدوب  ینارصن  هداز  مه  ینارصن و  هک  وا 

لصو هدش  ّقح  اب  هتشگ و  ادخ  ّرِس  لباق 
لصایب مارم  عّقوت ز  تسین  نیا  زا  شیبلصف  هدش  رهاط  هداز  مه  رهاط و  مه  هکنآ 

اضر رجح  تیبرت  اضر  كاپ  هدازدونُه  يراصن و  زُج ز  دوبن  فّوصت  هک 
اغَد سجر و  ره  ُب و  هّزنم  كرش  ره  هک ز 

اجک یخرک ز  ّتیلها  سپ  تسین  یلو  رگيدُه  دیشروخ  هس  رون  نآ  زا  دمآ  دیدپ  مه 
دشاب تیالو  عنام ز  یکدوک  نیا  رگادوب  یقاب  اضر  دُرم و  وا  هک  تسا  نیا  بَجَع 

دشاب تماما  مَه ز  وا  عنام  شدیاب 
دشاب تلاسر  لثم  ناهج  هب  یئادتقمدشاب  تهاقف  ملع  طقف  هن  تماما  نیا 

تسا یلج  نشور و  هَمه  یئوگ  وت  هچنآ  داوج  يادومن  عفر  هَمه  ییحی ز  یسیع و  ار  ههبش 
تسا یلغد  رکفب  تسه  ضرم  هک  ارنآ  کیل 

تسا یلع  مان  یهگماد  ضرم و  کی  ار  هَمهتسا  یلد  روک  زا  هن  مالسا  رد  هقرف  همه  نیا 
دوُس بلاط  دنک  دیص  رمُع  مسا  اب  هاگ 

هجرف هّللا  لّجع  رمألا  بحاص  ترضح  تدالو  رد  عبّتسم 

نابعش همین  رگید  راب  نایع  دیدرگ  زابناوارف  هودنا  تنحم و  زا  سپ  هک  لدیا  هدژم 
نارود هویش  زا  هلگ  يراد  همهنیا  یکب  اتنادرگ  هتسارآ  زیخ و  اپب  شیع  سلجم 

نازحا هناخ  رد  ياهدرک  سفقب  ار  دوخ  سفَنناریسا  دننامب  دنچ  ات  هسردم  هشوگ 
زورما رد  وت  هن  مدـق  ور   167 ص : تمـصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید  ناتـسلگ  يوس  یـسَفَن  نک  اـهر  عبط  لـبلب 

دّمحم ناتسنمچ  وش  ناور  هناخ  سفق  زادّمحم  ناتسبب 
دّمحم ناتسد  شون ز  بلط و  ناویح  بآدّمحم  ناتسلگ  لگ ز  زا  رپ  زاس  یقبط 

دّمحم ناتسبدا  زا  امن  ملع  بلطدّمحم  ناتسبد  يوس  ور  هسردم  زا  زیخ 
تحایس ناونعب  زیخ  اپب  تسا  دیع  زوُرنادنز  هشوگ  رد  هسردم  رد  هدنام  یکب  ات 

تیالو رازلگب  وت  وشناور  حیرفت  یپ 
تماما متخ  دوب  هک  لگ  یکی  هدروآ  رب  رَستیاصو  خاش  زا  هقیّدص و  نبلگ  زا  هک  نیب 

تیاده تفارش و  جرب  مهدزای  زا  نیبتفالخ  تاوامس  يوُس  یمد  ياشگب  هدید 
ربمیپ هب  تراشب  دنوادخ  داد  اهرابناشخرد  مجن  یکی  رادومن  علاط و  هتشگ 

رگید هولج  دنکب  یلفس  ملاع  نیا  رد  هک 
ربکا نیآ  رهقب  لدع و  ِهد  رشن  دروآرّونم  قافآ  همه  دیامن  هولج  ناردناک 

رفاک دِحُلم و  هَمه  نوخ  نیمزب  دزیرب  اترّفظم  درک  مقتنم و  بقل  دناوخ و  شمئآق 
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عکار دجاس و  یلزا  شرعب  دوب  يو  روننایامن  لدع  دهد  عطق و  دنک  روج  هتشر 
عطاس بکوک  نآ  زا  تنیز  یسب  هتفرگب  شرع 

عشاخ عضاخ و  همه  تاومس  لها  وا  رَهبعمال  هدنشخرد و  كالفا  يو  رون  زا  دوب 
عراب رهاظ و  دنک  تساوخ  شرشب  سابل  ردعناص  ترضح  ناهج  َو  کیالم  قاّلخ  هک  ات 

تداعس نُمی و  اب  بش  نابعش  همین  بش  ردناهُرب  تّجح و  دنکب  شنیمز  لها  رب  هک  ات 
تدابع ّصتخم  ردق و  بش  وچمه  دوب  هک 

تدالو هّرماسب  سجرن  ترضح  زا  تفایتمارک  جرب  قفا  زا  عولط  درک  ناهگان 
تمعن هنارکش  یپ  ار  ادخ  دومنب  هدجستّمت  هیآ  یمه  شوزابب  بوتکم  دوب 

شلاله تشگ  ناهجب  ادیوه  علاط و  هکنوچناماما  متخ  وا  هب  درک  ناهج  قاّلخ  هکنوچ 
شلامج یلفس ز  ملاع  هَمه  رّونم  دش 

شلالج  تلالج ز  تفای  وا  لباقان  كاخشلالص  رون  هچراپکی  وچ  هّرماس  رهش 
تخاس نم  يزور  ّقح  شاکشلابقب  دشابن  شرع  رگد  هکیّدحب  دش   168 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

شلاصو ترایز و 
یهلا ّرس  نوچ  وت  تاذ  نامز  رصع و  هشیاناحبُس  تّجح  ات  ود  هاگردب  هسوب  منز  ات 

یهاوگ وت  رب  دهد  ضرألا  یف  لعاج  هیآ 
یهامک دنیامنب  ناوتن  وت  فاصوا  كردیهامب  هک  ات  هم  عمج ز  را  دوش  ملاع  همه 

یهانپ أجلم و  وت  ریغ  دوبن  شباذع  زیهار  هن  قیرط و  تسین  قحب  وت  قیرط  زج 
دشاب وت  تسه  زا  هرسکی  ناکم  نوک و  یتسهنارود  هشنهاش  وت  دبع و  رشب  دارفا  همه 

دشاب وت  تسد  رب  همه  قح  زا  ناروخ  يزور  قزر 
دشاب وت  تسب  وا  َربنامرف و  وت  رما  رد  همهدشاب  وت  تسپ  یگمه  ءایشا  قح و  یلو  وت 

دشاب وت  تسویپ  هن  هکنآ  دربن  يراگتسردشاب  وت  تسب  زا  رگم  هر  ادخب  دباین  سَک 
ینادَمَص میکح  وت  دوجو  راهظا  رهبنابرد  مداخ و  ارم  وت  يریذپب  رگ  دوش  هچ 

یناهج درتسگب  دومرفب و  قلخ  یملاع 
یناف همه  ملاع  وت  فطل  دنکن  ارادُم  رگیناشن  رهد  زا  ُدبن  يدوبن  وت  دوجو  رگ 

یناکم اج و  تدوب  نابحم  بلق  رد  کیلیناهن  بیغ و  نارگن  رهاظ  هدید  زا  هچرگ 
بیاغ هدش  اهام  وت ز  رون  هک  فیح  دص  فیحنامشچب  هاگ  ار  وت  دننیبب  وت  نیصلخم 

براغ یفخم و  هدش  وت  لامج  ردب  رظن  ز 
بقارم ماکحا  رد  سیسدت  یپ  زا  نانمشدبناجا  نعط  امب  تسا  هدومن  يُور  بَبَس  نیز 

بیاعم راظنا  رد  هتشگ  ادخ  ماکحا  هَمهبغار  بلاط و  دوبن  سّدقم  عرش  نیا  رهب 
یقاب وت  هدرپ  سپ  ردنا  ياهدنام  یکب  اتناوارف  هتشگ  وت  هعیش ؟؟؟ رب  ملظ 

یقالَت وت  اب  ام  هدید  دَمَر  مشچ  دنک  یک 
یقاَرت تسا و  دیسرب  بل  رب  همه  ياهحوریقاط  تقاط و  رگد  دنرادن  وت  نایعیش 

یقافو قفِو و  رگد  تسین  رفن  ود  بلق  نیبیقارف  گنس  نامز  تخا  دنیب  هک  رگ  ام  نیب 
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رگم تسین  هعیش   169 ص : تمـصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید  ناـپوچ  بحاـصیب و  هّلگ  زا  بَجَع  ياـج  تسین 
تسهآ رپ  کشا و  زا  رپ  هکنیا  رگم  تسین  هدیدتسهارب  مشچ  رظتنم و 

تسهابت ضّقنم و  وت  بیغ  شیع ز  سلجمتسهایس  ماش  وت  تقرف  زا  همه  راگزور 
تسا هلآ  هاگردب  وت  روهظ  لیجعت  رهبتسهاش  وت  رهب  اعد  تسد  مرگنیم  اجک  ره 

هداد وت  نامادب  تداهش  تسا  داوج  ناهناشیرپ  عمج  نیا  رب  وت  یئاشگب  خر  دوش  یک 
هداهنب ندرگب  هاش  يا  تتّیقر  قوط 

هداتسب يراز  همه  اب  مرک  رهب  رظتنمهداسب  هنوگ  تفرّشلا  راد  رد  رب  بدا  اب 
هداتفب اپ  زا  مه  تسد و  زا  مه  هک  شریگتسدهداشگب  یئادگ  تسد  وت و  تسد  رب  هدید 

نک يرظن  هَشیا  ماوت  شوگب  هقلح  هدنبناحبُس  یلاو  يا  مغ  شناهرب ز  نک  یمرک 
نک يرفس  یتسپ  هب  جوا  زا  وت  فطل  زا  مدکی 

نک يرب  یّفصُم و  ثول  ره  تسین ز  را  لباقنک  يرذگ  بّطلت  مبلق ز  هناخ  نیا  يوس 
نک يرمق  ار  وا  توترپ  زا  نک و  یّلجت  دوخنک  يرهگ  نوچمه  هد و  شیالج  هریت  دوب  رگ 

ناکما رهوگ  يا  وت  فیرشت  قیال  دوش  ات 

( نامز عاضوا  زا  هوکش  ّجع و  رصع  ّیلوب  مّلظت  )

رَشَعیناث تّجح  يدُه  سمشرظتنم  هّش  نینوک  هم  يا 
يربهر قح و  یقلخ ز  رورَسيرکسع  فَلَخ  ّیبن و  روپ 

تسا قح  لامکب  تیآ  وت  تاذتسا  قح  لالج  رون  زا  وت  رون 
هَمه یلاع  ینادرب و  یتّجحهمه  یلامک  فاصوا  عماج 

تسوت تسد  هدش  اضما  ردق  رهتسوت  تسه  زا  همه  ملاع  یتسه 
دوش ادیپ  وت و  رب  دوش  هضرعدوش  ادیوه  نوک  نیا  رد  هچنآ 

یهگآ شدهد  تَّمَت  هیآیهتنم  دشب  وت  رب  قح  تّجح 
میحج زا  ریغب  تسین  شهگیاجمیقم  تیالوب  دشابن  هکره 

تسوپ  تسا و  رشق  همه  درادن  زغمتسودَع  نوچ  شلَمَع  درادن  حور 
ام يّالوت  وت  ریَغب  تسینام  يالوم  وت  هدنب  یگمه  ام   170 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

سک وت  زا  ریغب  تسین  ام  ربهرسب  میداد و  وتب  تیالو  تسد 
ام ناج  یئوت  میمسج  همه  امام  ناطلس  وت  میدنُج و  همه  ام 

يدش اهنت  یتفر و  ام  َِرب  زايدش  اهرظن  بئاغ ز  هک  فیح 
دومن ناشیرپ  نوخلد و  وت  رجهدومن  ناجیب  هَمه  ار  ام  وت  بیغ 

میدش سکان  همه  مشچب  راوخمیدش  سکیب  همه  ام  وت  سپ  زا 
میاهدرم ردپ  نامیتی  وچمهمیاهدرسفا  هدرزآ و  لد  وت  یب 

میبلاط نابش  هک  نک  ام  يوس  ورمیبحاصیب  هلگ  نوچ  هَمه  ام 
نیبب قراس  فک  رد  یبن  عرشنیبب  قّرفتم  ار  ام  تئیه 
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هدش رهاجتم  بناجا  نعطهدش  رثاکتم  لذارا  روج 
نیبب نایامن  لیطابا  رفکنیبب و  ناوارف  لیواقا  عضو و 

جاهتبا فعش و  رد  نآ  زا  قلخجاور  هتفرگب  يراصن  نید 
هدش رِخافم  ریکانم  زابهدش  رکانَم  فیراعم  هلمُج 

یتساج رهب  لّکشلا  دّحتمیتسا  يراصن  وچ  ناملسُم  ّيز 
بیلَص يراصن  وچ  ندرگب  هدرکبیجع  دشابن  دنشارت و  شیر 

زابوهل همه  لکش و  شور و  ردزایتمایب  هدش  رفاک  ملسُم و 
درف دنوادخ  ماکحا  روُددرم ز  لکش  نز  نز و  لکشب  درم 

دننز دّمحم ص  نیناوقب  اپدننک  ددّجم  نیناوق  لعج 
نارفاک نوچ  هدش  مدرم  هتفرنایم و  زا  باجح  سومان و  تریغ 
تسشن شناکمب  دئارج  کیلتَسب  تخر  نایم  نآرق ز  ندناوخ 
ریش ماد  رد  وچ  میلیلذ  هلمُجریسا  نیطالس  تسد  رد  همه  ام 
دوب  ّدَعیب  هک  تسیّدحب  روجدوب  دحیب  هک  تسیّدَحب  ملظ 

زیتس رد  ناشیپ  رهاق  نمشدزیرگ  ردنا  وت  نیّبحَم  هلمج   171 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
دش هدنکآ  لِد  شیوخ  نطو  زادش  هدنکارپ  هلمُج  خلم  لثم 
دننک ناسارخ  ناطلسب  کتهدننک  نایغط  هک  دوب  مک  همهنیا 

ناسر یتسد  وت  عمج  نیا  رس  ربناسکیب  ِسک  تسین  یسک  وت  زج 
باقن دوخ  خر  نکفارب ز  زیخباجتحا و  ینک  قلخ  زا  یکب  ات 

بت بات و  رد  وت  نارجه  مغ  زابش  زور و  ناغف  هآ و  رد  همه  ام 
ياهدیشوپ همه  اهام  مشچياهدیشوک ز  وت  قلخ  زا  رِدب  شوخ 

قارف نیا  لاصوب  نک  لََدب  زیخقاط و  هتشگ  نارظتنم  ام  تقاط 
امن یّلست  هدرزآ  لد  نیاامن  یّلََجت  هدرپ  نیا  زا  مدکی 
يرجنخ ای  دشاب و  نانس  رکذيربنم  ره  رَس  ردنا  یکب  ات 
مینک يربک  بنیز  مغب  ایمینک  ارهزب  هیرگ  ردق  هچ  ات 
رب یلین  هماج  دنک  هعیشرَفص  مّرحم  هام  نامز  هچ  ات 

ریجتسملا انا  داوج و  تناریقح  داوج  وت  فطل  رد  رب 
نک هتسر  ارم  لهج  سفق  زانک  هتسخ  نم  يوس  يرظن  کی 

یسرتسد ارم  وت  متسه  وت  دبعیسک  مرادن  وت  ریغب  هک  نم 
فیرش يا  لاوئس  مهف  ارم  تسینفیعض  ملقع  لهاج و  منم  هکنوچ 

منک لّوعم  وت  دوجب  زابمنک  لِّوُحم  وت  فطلب  هک  هب 

( هدش هدورس  ظفاح  اب  هضراعم  لیبس  رب  هک  ناشیاب  لّصوت  ءاجتلا و  و  ع )  ) تیبلا لها  حئادم  زا  یتمسق  )

کی نامه  زُجب  دوخ  ناوید  رد  ظفاح  هک  ماهدرک  رکذ  لیـضفتب  هدش  عبط  فّرحتلا ) ۀـعدبلا و   ) همیمـض هک  هلآ ) ربکا  ناوضر   ) باتک رد 
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ترضح هرابرد  یلزغ  هدیصق و  چیه  ماهدرک ، رکذ  هلآ ) ربکا  ناوضر   ) نامه رد  مه  ارنآ  لاح  دناهدرک و  جرد  باتک  لّوا  رد  هک  هدیـصق 
باب زا  ار  شیاهلزغ  زا  یـضعب  ربنم  لها  تیاـهن  هتفگ  فّوصت  ناریپ  ناریزو و  ناـهاش و  يارب  ار  همه  هکلب  هتفگن  ع )  ) هّمئا اـی  لوُسر ص 

ینیب بسانم 
172 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

یکی مانب  دننکیم و  رگید  تافّرصت  ای  نیمضت  ار  وا  ياهلزغ  یضعب  ءآرعـش  زا  یـضعب  زین  حودمم و  مان  فذح  اب  دنناوخیم  ع )  ) هّمئا يارب 
بسانم نیا  هک  دننادیمن  هتفگ  ناشیا  مانب  ار  راعشا  نیا  امسر  ظفاح  هک  دننکیم  نامگ  نانادان  لمع ، ود  نیا  زا  دننکیم  رّدصُم  ع )  ) هّمئا زا 

هک وا  ياهباوصان  زا  باوج  وا و  ّدر  رد  یکی  ماهدورُـس  ظفاح  ناوید  ّدض  رب  ناوید  ود  ریقح  نیا  لاح  رهب  تسا  سابتقا  ای  نیمـضت  ای  ینَیب 
هاش زا  لزغ  هاجنپ  اب  هک  هضراعُم  ناوید  رگید  ماهتفگ  باوج  ارنآ  زا  يرادقم  یـضعب  مامت و  یـضعب  ارنآ  زا  لزغ  تفه  لهچ و  دـصکی و 

قارغا و هغلاـبم و  هتفگ و  فوصت  ریپ  ریزو و  هاـش و  زا  دوـخ  ناـیلاوم  ماـنب  ار  اـهلزغ  نیا  وا  هک  ینعم  نیأـب  ماهدوـمن  هضراـعم  شیاـهلزغ 
يارب نآ  زا  رتهب  ای  نومـضم  نامهب  هیفاق  نزو و  نامه  رب  اهنآ  دـننام  يراعـشا  هدـیدن  قیال  نانآ  نأشب  ار  اهنیا  نم  هدرک  اجیب  يزاورپدـنلب 

:- تسنیا نآ  علطَم  هکیلزغ  هلمُج  زا  منکیم  رکذ  ارنآ  هضراعم  هدزناپ  کنیا  مشاب  هدرک  هضراعم  وا  راعشا  اب  ات  هدورُس  دوخ  یلاوَم 
( دننک ایمیک  رظنب  ار  كاخ  هک  نانآ  )

( مالّسلا هیلع  راهطا  هّمئا  نأش  رد  )

دننک ام  بلق  ادخ  میرَح  دوش  ایآدننک  ایربک  مَرَح  ار  كاخ  هکنانآ 
دننک اود  ار  ام  نطاب  هک  دوش  ایآدننک  افش  ناضیرمب  ار  كاخ  هکنانآ 
دننک ایض  ُرپ  ام  لد  نیا  هک  دوش  ایآسمش  دننکیم  رظنب  ار  هّرذ  هکنانآ 
دننک افص  ام  لد  گنس  هک  دوش  ایآگنس  دنروآ  نابزب  رَظن  اب  هکنانآ 

دننک الط  ام  سم  بلق  هک  دوش  ایآدنرداق  ءایشا  هَمه  رب  هک  یبن  لآ 
دننک ام  يوس  يرظن  کی  هک  دوش  ایآدنرظان  زیچ و  رهب  دندهاش  هکنانآ 
دننک امب  یمشچ  هشوگ  هک  دوش  ایآدسر  يوس  ام  همهب  ناشضیف  هکنانآ 

دننک اود  ناشیا  نم  درد  هک  ات  راذگبدنهگآ  درد  زا  مه  بیبط و  مه  هکنانآ 
دننک اود  دوخ  وگب  بیبط  رگا  دنتسهیعّدم  نابیبط  هب ز  هتفهن  مدرد 

دننک اهریپ  شیربهر  تسین ، هک  ارنیلو  ربَهر و  یبن  لآ  تسا  سب  ار  ام 
دننک  اور  شرمأب  تسه  هچره  نوک  ردتسا  بیاغ  هچرگ  دوب  رصع  ّیلو  يدهم 

نوچ و همهنیا  ّیتساخربیعّدم و  هشوگ  ره  هتفر ز  باجح  رد  نوچ   173 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
دننک ارچ 

دننک امب  مه  يرظن  تبقاع  هک  وگ  مکشنماد  تسد  زا  هدم  یعّدم  رذگب ز 
دننک اپب  تعاطا  هب  دوخ  راک  هک  هب  نآتسا  یگدنب  هب  يدنرب  هن  تبقاع  نسُح  نوچ 

دننک ایبنا  زا  همهنیا  تثعب  هچ  رَهبدوبن  یگدنب  رگ  هک  شابم  تفرعمیب 
دننک اوه  كرت  همه  ات  باتک  عرشداهن و  ارچ  سپ  ادخ  تاوخن  یگدنب  رگ 

دننک اهر  تیانعب  دوخ  هک  ات  تشاذگنارچ  سپ  تسوا  دیب  تبقاع  نسَح  رگ 
دننک ایقتا  هلماعم  نینمؤم  ابتستواقش  رد  یقش  تسا و  خزودب  رفاک 
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دننک ازج  ار  یسک  فالخ  رب  هک  اشاحناد  لاحم  ارنآ  فّلخت  ادخ  دعو 
دننک ایر  نآ  رد  هک  تسا  یتعاط  هب ز  وکدیما  نیأب  یم  روخم  شابم و  تفرعمیب 

دننک اهرجز  هانگ ؟؟؟ رد  دنچرهتسا  یکی  رثا  ار  ایر  هانگ و  ندروخ و  یم 
دننک اغد  لها  هرمز  زا  ارت  اجناکنکم  رذگ  يزُور  هدکیم  يوکب  زگره 

دننک امب  مه  يرظن  وا  لیفط  دیاشنک  هبوت  دیدجت  يدهم و  يوس  باتشب 
دننک افص  ار  دوخ  وت  ضیف  نینمؤم ز  اتامن  رذگ  کی  ام  لفحمب  ام  هاشیا 
دننک افج  وت  يوریپ  یسب ز  ام  ربمینکیم  هوکش  ام  وت  يوسب  نادساح  نیز 

دننک ادخ  ياضرب  نت  هک  دوب  نادنچناهن  رد  وت  فطل  هک  میرکاش  وت  زا  ام 
دننک ادگ  رب  ناهش  تافتلا  هک  ات  وکدنک  بلط  ناهاش  لصو ز  ماود  ظفاح 

دننک اعد  يا  مه  همه  وگب  دوب  لصاحداوجیا  يدهم  اب  وت  لصو  ماود  اّما 

ع)  ) راهطا هّمئا  نأشب  زین  نم  هتفگ و  شریپ  نأشب  هک  میاهدمآ ) هاج  تمشح و  یپ  هن  رد  نیدب  ام  تسنیا : شعلطم  هک  لزغ  نیا  اب  هضراعم  )
متفگ

میاهدم هاج  یپ  زا  ین  تمشح و  یپ  هنمیاهدمآ  هانپ  هب  تیالو  رابردب  ام 
میاهدمآ هلآ  رون  یپ  هدید  قح  رونمیلک  ياسوم  وچ  تسا  روط  نمیا و  يداو 

میاهدمآ  هار  همهنیا  يدُه  میلقا  هب  اتلهج  هگتملظ  میّقح ز  لزنم  ورهر 
هاوخ ییوس  نیزک  هار  نیا  زا  زُجتشهب  ناتسب  هزبس  يوُس  میباین  هر   174 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

میاهدمآ
میاهدمآ هاش  هناخ  ردب  یئادگبنیدز  یبقع و  زو  ایند  میناسلفم ز 

میاهدمآ هانپ  هب  مطالت  یتشک ز  يوسالب  بادرگ  زو  میدیدب  حون  یتشک 
میاهدمآ هار  هشوتیب  همه  یتشکب  هکتساجک  داشرا  یتشک  يا  وت  لضف  رگنل 

میاهدمآ هدمآ  هانگ  قرغ  مرک  يایردب  هکریگم  هدرخ  مرک  نک ز  مرک  ملح  نک  ملح 
میاهدمآ هایس  همان  لمع  ناویدب  هکشوپب  راّتس  تیآ  يا  وت  میریزب ، رَس 

میاهدمآ هابت  دننادن  هک  نک  یشراببیقر  دزن  اطع  ربا  يا  دوریم  وربآ 
میاهدمآ هاش  ترضح  هلفاق  یپ  زایم  هن  میتفرگ و  هنیمشپ  هقرخ  دوخب  هن 

میاهدمآ هآ  دصب  ام  برطب  وا  داوج  يايده  ناماما  ام و  هدکیم و . ظفاح و 

ع)  ) راهطا هّمئا  نأشب  زین  نم  هتفگ و  ناغم  ریپ  هرابرد  ( ) منکیمن رغاس  دـهاش و  قشع  كرت  نم  تسنیا : شعلطم  هک  لزغ  نیا  اب  هضراـعم  )
متفگ

منکیمن رّدکم  ریَغ  حدمب  ار  لدمنکیمن  ربمیپ  لآ  حدم  كرت  نم 
منکیمن رَس  نخس  هّقح  هارب  زج  نممنکشب  هبوت  ین  هّیوَر و  نیز  هبوت  ین 
منکیمن رغاس  یم و  يدنرب و  یلیملیلد  دشرم و  ارم  تسا  سَب  یبَن  لآ 

منکیمن رگید  رد  زا  ردنیا  زا  شهاوخروُح  رصق و  یبوط و  هیاس  تشهب و  غاب 
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منکیمن رسمه  رَس و  ناشیوک  كاخ  ابماشتحا  رد  ناوضر  رثوک و  دلُخ و  دنچره 
منکیمن رَس  نخس  هک  نایفوص  دنر  ابتسا  تراشا  کی  رظن  لها  سرد  نیقلت و 

منکیمن رّرکم  یتیانک و  متفگمام  ماهداز ز  یبن  لآ  يالو  اب  نم 
منکیمن رب  رَس  لد و  شاهناتسآ  زامهنیم  ياپ  یکی  میرَح  رد  هاگره 

منکیمن ربنم  هنارت  ناشلوق  زُجتسه  هک  اجک  ره  رد  هک  تسا  سب  نیا  مقدص  رد 
منکیمن  رَس  رگد  عونب  یسک  رَه  ابقلخب  مدش  ورکی  هک  تسا  سب  نیا  مصالخا 

175 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

و ع )  ) راهطا هّمئا  نأشب  نم  هتفگ و  ناغم  ریپ  هرابردهک  تسا : ربونص  رورـس و  تجاح  هچ  ارم  غاب  تسنیا : شعلطم  هک  لزغ  نیا  اب  هضراعم 
متفگ راّرک  ردیح 

تسا رتمک  هچ  زا  یبن  لآ  ثیدح  رکذتسا  ربونص  ورَس و  تجاح  هچ  ارم  شیع 
تسا ردام  ریش  زا  رتلالح  ام  نوخ  تکياهتفرگ  بهذم  هچ  وت  ّقح  رَبخیب ز  يا 

تسا رّرقم  اوادم  ماهدرک و  صیخشتزیخ  هلانب  ینیبهب  رود  مغ ز  شقن  نوچ 
تسا رسّیُم  یک  اعد  ریغب  الب  عفدلد  مغ ز  راب  درب  گنب  بارش و  اشاح 

تسا ردنا  رد  تقیقح  وا  رَس  نآ  ردنا  قحمیشک  ارچ  رس  فجن  هاش  ناتسآ  زا 
تسا ربهر  هاش و  قح  يدهم  هن  رگم  ار  اممیهن  ارچ  رَس  ناغم  ریپ  ناتسآ  رب 

تسا رس  ناتسآ  همه  رب  تسا و  سب  ار  امسوط  نیمظاک و  فجن  البرک و  هّرماس 
تسا رگید  يوسنآ  زا  یئوگهزره  رازابسب  دنرخیم و  افو  افص و  ام  يوک  رد 

تسا رسنآ  زا  قلمت  حدم و  يوُک  دنهاوخكاپ  صولخ و  دصق  هتسکش و  لد  اجنیا 
تسا رگید  زرط  يونشیم  هک  نابز  ره  زافال  کیل  نید و  مغ  تسین  شیب  هّصقکی 

تسا رورپفال  رگد  عونب  نابز  رَه  ردتساعّدا  فال و  همه  تسین  قدص  دصق  نوچ 
تسا رّرقم  متابث  یگدنب و  زورمارشح  زورب  منانج  لصو  داد  هدعو  قح 

تسا روشک  تفه  نت  حور  هک  نکم  شبیعنیسح  دهشم  الببرک  تارف و  رهن 
تسا رثوک  رهن  زا  شعبنم  تارف  نیا  اتتسوا  ياج  تاملظ  هک  رضخ  بآ  تسا ز  قرف 
تسا رونخس  دیعس  ظفاح و  هک  نامه  شبیعمیسن  شوخ  داب  نآ  ینکر و  بآ  زاریش و 

تسا ردقم  يزور  هک  شورف  نیدب  وگ  ربمیربیمن  تناید  نید و  يوربآ  ام 
تسا رد  نیرتهب  وا  هگرد  داوج  ار  امام  فجن ز  هاش  ظفاح و  ناغم ز  ریپ 

هیلع ءادهّشلا  دّیـس  ترـضح  مانب  نم  هتفگ و  ( ) شریپ مانب  هک  دنکب ، اهراک  وت  زوس  هک  زوسب  الد  تسنیا : شعلطم  هک  لزغ  نیا  اب  هضراعم  )
( متفگ مالّسلا 

دنکب  ادخ  َِرب  عرّضت  هکنآ  طرشبدنکب  اهراک  وت  زوُس  هک  زوسب  الد 
مناوخن دوخ  بوبحمیـسک  قح  لها  زج  هک  تسا  سب  نیا  میاوقت   176 ص : تمـصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

منکیمن رَبلد  و 
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منکیمن رز  یپ  رگد ز  قساف  ایریزو  هش و  حدم  هک  تسا  سب  نیا  میاوقت 
منکیمن ردارب ، تسین  گنج  جاتحمنک  قدص  كرت  ورب  تفگ  هزرهب  يدنر 

منکیمن رد  نیا  یسوبکاخ  كرت  نمتسا  تلود  ياج  فجن  يوُک  داوج  يرآ 

نینمؤملا ریما  نأشب  نم  هتفگ و  شناغم  ریپ  تابارخ و  يارب  هک  منیبیم ) ادخ  رون  ناغم  تابارخ  رد  تسنیا : شعلطم  هک  لزغ  نیا  اب  هضراعم 
متفگ فرشا  فجن  و  (ع )

منیبیم يده  رون  نآ  رد  هک  رگ  بَجَع  هچمنیبیم  ادخ  رون  فجن  ناویا  رد  نم 
منیبیم اپب  تسا  روط  نمیا و  نامه  نیاباتکب  يدینش  هک  را  روط  نمیا و  يداو 
منیبیم الع  شرع  نم  هناخیم و  وت  هکشورفهداب  سَسَع  يا  شورفم  نم  رب  هولج 

منیبیم ادخ  هناخمه  هناخمه و  هکنمبَجَع  هچ  دنیبهب  هناخ  رگا  جاحلا  کلم 
منیبیم اطخ  اطخ  رادنپم  هبعک  رد  تشگوا  دلوم  ارچ  دوب  ادخ  هناخ  وا  هن  رگ 

منیبیم ارچونوچیب  هلئسم  نیا  نم  هکشیب  مک و  زا  فالخ  هطقن  یکی  هتفگ  رد  تسین 
منیبیم اجب  رکف  نیا  نم  تسا و  رود  هن  هکندرک  یئاشگهدرپ  فجن  هاش  زا  مهاوخ 

منیبیم اعد  درو و  دوخب  هچنآ  قح  رکذبش  هلان  رحس  هآ  ناور  کشا  لد  زوُس 
منیبیم امش  فطل  رظن  زا  همهنیاافص  دهز و  یُقت  ملِع و  يدُه  نامیا و  رون 

منیبیم افخب  یفطل  هچ  هک  میوگ  هک  ابلایخ  یشقن ز  وت  لضف  مدرب  لد  زا  مدره 
منیبیم اهچ  هدرپ  نیا  رد  هک  دناد  هچ  سکتسا  یفخ  فاطلا  هچ  هدرپ  نیا  رد  تسا  هدیدن  سَک 

منیبیم افص  هار  زا  نم  هچنآ  وا  دنیبتفرگن  وا  هر  ریغ  نم  وچ  هک  سک  نآ  زجب 
منیبیم امش  يالوم  هدنب  شنم  هکداوج  صالخا  دیزاسم ز  بیع  ناتسود 

منیبیم  اجک  هک  نیب  نم  دنیب و  اجک  واناکم  نوک و  هش  ام و  ناغم  ریپ  ظفاح و 
دنکب اون  ادخ  يوسب  هکنآ  طرشبدزاس  الب  دَص  عفد  یبش  همین  زاین   177 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

دنکب ادخ  وا  رد  دنامب  ریغ  هچره  هکشاب  لدشوخ  راذگاو و  ادخب  دوخ  راک  وت 
دنکب ایلوا  هب  لّسوت  هکنآ  طرشبتسوا  رد  تسه  هرچ  هک  عّرضت  شوک و  هلانب 

دنکب البرک  هاش  يرظن  امب  رگمالببرک  دیهش  يارب  زوسب  الد 
دنکب افص  دص  داجیا و  وت  کشا  هناد  هکزیرب  هناصلخم  کشا  شمغ  رهب  هدید  ز 

دنکب اود  ارت  ات  وا  تبرت  روخبرامیب ز  يا  ع )  ) نیسح زج  دوبن  قح  بیبط 
دنکب اود  ارک  دنیبن  وت  زا  وچ  بلطزاونتسود  تسا و  مداحیسم  هک  قح  بیبط 

دنکب البرک  ناطلس  تمدخ  هکنآ  رهدنرادرب  باجح  شتوکلم  ات  کلم  ز 
دنکب افش  ارت  شتشهب  بیس  يوب  هکسوبب  حیرض  رحس  تقوب  هتفخ  شابم 

دنکب اعد  نآ  دراد  اعد  هک  رثا  ره  هکتاجاح  همه  بلط  نک  وا  هّبق  ریزب 
دنکب ام  يارب  یئاعد  ماقم  نآ  رديرادیب  هکنآ  دیما  هب  هتفخ  شابم 

دنکب اهچ  ناغم  ریپ  هریت  گنس  هکنامیا  زا  دربن  یئوب  ظفاح و  تخوسب 
دنکب یحض  نوچ  روجید  بش  رثا  اجکناغم  ریپ  تسا و  ظفاح  نیسح ، ام و  داوج 
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ءادهّشلا دّیـس  ترـضح  مانب  زین  نم  هتفگ و  شریپ  مانب  هک  دنک ) اور  نادنر  تجاح  شورفیم  رگ  تسنیا : شعلطم  هک  لزغ  نیا  اب  هضراعم  )
متفگ مالّسلا  هیلع 

دنک الب  عفد  دشخبب و  هنگ  دزیادنک  ام  يوس  يرظن  البرک  هاش  رک 
دنک ایمیک  ار  همه  نیقی  دنک  ام  ربدیهش  دش  هک  ات  ّرُح  هب  درک  هک  رظن  نآ  رگ 

دنک امب  هّجوت  فطع  هک  دوش  ّبر  ایهتخادگ  ناج  الببرک  قشع  هک  ار  ام 
دنک اود  ار  ام  نطاب  هک  رگم  اجنآسوط  رازم  ای  الببرک  هک  ای  هّکم  ای 

دنک ادخ  دیهش  شیوخ  هکنآ  رب  یبوطدرمن  لجایب  سک  هک  قلخب  وگب  ظعاو 
دنک اطخ  دیارس  هنارت  نیا  هن  سکنآدیهش  دش  هنشتبل  هک  یهشنآ  نابرق 
دنک  الببرک  قشاع  تسه  هکره  اتناتسودب  نک  يرظن  بلهنشت  هش  يا 

ره يوسب  ور  هتـشگ  ربصیبدابم  نک  فطل  زا  یتیانع  ناتـسود  رب   178 ص : تمـصع ، تیبلها  تما و  لـیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
دنک ادگ 

دنک افو  تیالو  دهعب  یتسود  رگلاصو  هدژم  دسرب  الب  نیزک  اّقح 
دنک اضق  قح  دوبن  ام  رگا ز  اّماتسا  شوخ  نآ  تحار  رگ  دیآ و  شیپ  جنر  رک 

دنک ارچ  یلوضف  يأر  فیعض  مهفیسک  ره  رهب  دوبن  هر  هک  قح  هاگرد 
دنک اطخ  هر  نیا  رد  تفگ  هچنآ  ره  سکرهسب  ماما و  يارب  هک  زُج  تسین  زاب  هر 

دنک ام  يایحا  هک  داوجیا  تسا  يدهمتخوس  ریپ  رهب  یمب و  ناج  داد  هک  ظفاح 

دّیس ترضح  مانب  زین  نم  هتفگ و  رومیت  ریما  مانب  ارهاظ  هک  لیبسلس ) تلعل  دلخ و  نوچ  تخر  يا  تسنیا : شعلطم  هک  لزغ  نیا  اب  هضراعم  )
متفگ ع )  ) ءادهّشلا

لیبسلس تتارف  دلخ و  تهگردلیلج  ّبر  تمحر  يا  نیسُحیا 
لیبسلس ار  اهلد  هدرک  تلیبسلسوت  يوک  يوزرآ  لد  رَه  دراد 
لیدب دباییمن  تفصو  رد  عبطلگب  دنام  ورف  تنأش  رد  لقع 

لیسگ تدرگ  رب  دنغیت و  زا  هتشکرَس  نوخ  زا  نفک  ناشوپخرُس 
لیتق دراد  نم  نوچ  ار  نارازه  دصياهشوگ  رَه  رد  وت  ّبُح  كوان 

لیلخ ار  وا  موش  ات  نک  رتمرگتسارم  شقوش  زا  هک  شتآ  نیا  َبر  ای 
لیمج فاطلا  تسه  ار  وا  هچرگناتسودیا  مرصاق  شلاصو  زا 
لیلج هاشنهش  نآ  اجک و  نمكاپ  سدق  ماقم  نآ  اجک و  نم 

لیخن رب  امرخ  هاتوک و  ام  تسدزارد  سب  لزنم  تسا و  گنل  ام  ياپ 
لیفک دشاب  وا  میگنل  رگا  امتسا  لماش  بلاطب  شفطل  وا  کیل 
لیلق وا  رَهب  تسا و  رود  امب  هرزارد  وا  تسد  هاتوک و  ام  تسد 

لیبق ره  رب  دوب  یقاب  شتزعَدبا  ات  بر  ای  تسوا  ملاع  هاش 
لیپ ياپ  ردنا  هداتفا  روم  وچمهعمط  صرح و  هچنپ  رَس  زا  ظفاح 

لیلخ  دریگ  شترطف  رب  یسکرهفط  هاش  داوج و  شهاش  ظفاح و 
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لیلخ  دریگ  شترطف  رب  یسکرهفط  هاش  داوج و  شهاش  ظفاح و 
179 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

متفگ متشه  ماما  نأشب  نم  هتفگ و  شریپ  نأشب  هک  تسود ) ترضح  ناتسا  ام و  تدارا  رس  تسنیا : شعلطم  هک  لزغ  نیا  اب  هضراعم 

تسوکن هچرَه  َو  دسریم  امب  ریخ  هچنآ  رهتسوزک  سوط  ناتسآ  ام و  تدارا  رَس 
تسوخهنیآ هچنآ  ره  اب  نک  هلباقم  وربرهم  هم و  زا  مدیدن  ناسارخ  هاش  ریظن 

تسوبربنع سوط  هاشنهش  ياپ  كاخ  زتسا  ناشفاربنع  هک  نک  رظن  سوط  كاخب 
تسورهم يرپ  ره  سنا و  ره  وت  يُور  يادفتسا  نیسُح  اب  هچنآ  رَه  اهاش  وت  يوک  راثن 

تسوکن لاح  شافق  رد  وکن  لاف  هک  ارچتفای  مهاوخ  دارم  دشنوچ  وت  دایب  ملد 
تسوا تیآ  هک  وا  فصو  دنک  يادخ  رگمتسا  وا ال  نسُح  فصو  رد  هقطان  نابز 

تسوگهدهیب نابز  ره  وا  فّرَعُم  مه  هکدشاب  نایفوص  ناریپ  وچ  هن  وا  ماقم 
تسا وسناز  ام  درد  اهمغ و  همه  هراچ  هکوگ  رب  هَشب  ام  گنت  لد  لاح  ابص ز 

تسوسیگ اب  روح  وچ  دیاس  هژم  اب  هتشرفسوط  هگرد  سوبکاخ  مدش  هناگی  نم  هن 
تسوا تنیط  هتشرس  شرهم  تیالو و  اب  هکشقوش  زا  دزوس  زورما  هن  داوج  لد 

تسودیا دوب  اضر  زا  ام  تنیط  هچنانچناغم  ریپ  رهمب  ظفاح  تنیط  هتشرس 

ع)  ) متشه ماما  يارب  زین  نم  هتفگ و  شریپ  يارب  وا  هک  تسین ) یهانپ  ناهج  رد  ماوت  ناتـسا  زج  تسنیا : شعلطم  هک  لزغ  نیا  اب  هضراعم  )
متفگ

تسین یهاگ  هلاوح  رد  نیا  زَجب  ارم  رستسین  یهانپ  ناهج  رد  اضر  ناتسآ  زج 
تسین یهانپ  ارم  هشنآ  تیامح  زُجبمنیبیم  هار  مادوس  همه  زا  هک  نونک 

تسین یهاگهانپ  مناهج  ود  رهب  ازُجمباترب و  يور  سوط  هش  يوک  زا  ارچ 
تسین یهاگن  سکب  ناماما  كاپ  ریغبدادن  ریغب  لد  هک  مهنآ  هدنب  مالغ و 

تسین یهاگ  سرت  هوک  َِرب  شومخ  وگبدزورفا  شتآ  هک  رگ  نم  رَس  رب  هنامز 
تسین یهایس  رجنخ  زجب  غیت  عفد  هکرجنخ  مشک  وا  رب  نم  دشک  غیت  وچ  ودع 

تسین  یهاشب  يا  هلان  زا  زُجب  ام  غیت  هکمنک  هلان  هاشب  مرادن  غیت  هک  رگو 
هک یهار  رَس  رب  تسین  هکسوط  ورسخ  لیلـس  يا  ایب  َو  شکب  نانع   180 ص : تمـصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

تسین یهاوخداد 
تسین یهانگ  نیا  زا  ریغ  ام  تعیرش  رد  هکدوعوم  رش  زا  عطق  نکم  قافن و  وجم 

تسین یهار  هلآ  برقب  ود  نیا  رهب  هکنکم  هاوخب  لد  رازآ و  یپ  رد  شابم 
تسین یهاوگ  وا  زُج  يدهمب  داوج  لدناغم  ریپ  تسدب  ظفاح  لد  هنیزخ 

سوط و نأشب  زین  نم  هتفگ و  شریپ  تابارخ و  نأشب  هک  منت ) رابغ  دوشیم  ناج  هرهچ  باجح  تسنیا : شعلطم  هک  لزغ  نیا  اـب  هضراـعم  )
متفگ سوط  ناطلس 

منکف رب  هدرپ  شیوخ  زا  نم  هک  یمد  اشوخمندب  زج  تسین  سوط  هش  نم ز  باجح 
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مندب زا  حور  زاورپ  وچ  تسوا  يوکبرادید  منک  ار  سوط  هش  گرم  تقوب 
منت کُلم و  رایرهش  نامه  مالغ  نم  هکباسح  تقوب  شمه  منیبهب  ربقب  شمه 

منکن وا  ياضر  زج  نم  هک  شاضر  زجبنکسم  منک  ير  رهش  رد  هک  هتشگ  هچ  ارم 
منَدَع نآ  كاخ  مسوط ز  هضور  نم ز  هکتسه  یمالغ  نم  وچ  يازس  هن  سفق  نینچ 

منطو نکسم  هداتفا  ير  رهشب  نونکيوأم  نکسَم و  دوب  اضر  میرح  ارم 
منتشیوخ راک  راتفرگ  لاح  هچ  رگانشلگ  نآ  زا  مدمآ  ارچ  هک  دوش  نایع 

منمچ نآ  دایب  لد  اسَم  حبصب و  یلورهاظ  رد  هاگراب  نآ  زا  مرود  هچرگا 
مندب رصنع  بیکرت  هدش  ارَس  نآ  زکاضر  سدق  ياضف  رد  منک  فوط  مادُم 

منت هتشرس  وا  كاخ  اب  هک  رادم  َبَجعيدزویم  قوش  يوب  ملد  میمش  زا  رگ 
منهریپ نورد  نیب  ناهن  ياهزوسبار  يروبص  هماج  نتب  هدرک  هک  نیبَم 

منم هنرگو  نمب  دوبن  وت  رگا ز  فطل  هکاهاش  نک  داوج  رب  رظن  فطع  ایب و 
منتشیوخ راک  راتخم  هک  مالم  نکمناغم  ریپ  تسا و  ظفاح  اضر  هاش  تسا  ارم 

متفگ ع )  ) نامز ماما  مانب  نم  هتفگ و  هاش  يارب  هک  ار ) اعد  نیا  دناسر  هک  هشنا  نامزالمب  تسنیا : شعلطم  هک  لزغ  نیا  اب  هضراعم  )

ار  ادگ  نارم  رظن  يزاونلد ز  هار  هکار ز  اعد  نیا  دناسر  هک  يدهم  نامزالمب 
اهوید مینزب  بقاث  باهش  يا  وتبمهانپ  ادخ  وتب و  تریسوید  بیقر  181 ز  ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

ار
اراگن نآ  دیمأب  اپرب  تسا  یتمایق  هچتناتسودب  رگنب  یباجح  رد  زونه  وت 

ار اصع  دی و  نامه  روط و  شتآ  یئامنبیسوم  وچ  یئآرب و  هدرپ  زا  وت  ات  دننک  هچ 
ار ادخ  رم  ساپس  میتفرن  طلغ  هر  هکدشاب  لهس  تخادگب  ار  ام  هک  را  ترجه  مغ 

ارادُم ناقانمب  یک  ات  هدرپ  ردبنازوسم آ ز  ناتسود  لد  نازورف  هم  وچمه  خر 
ار ام  دیسر  جرف  هک  تراشب  مونشب  وت  زعلاط  تشگ  حبص  وچ  هک  مدیما  نیا  رد  بش  همه 

ار يوس  ام  هدنکفب  تفطل  یلدشوخب  هکلیّللا  مئآق  داوجب  هد  ياهدژم  هک  ادخب 
ار اقل  مه  اطع و  هاش  زا  مه  ام  میسربشهاش  لصو  اطعب و  رخآ  ظفاح  دیسرب 

متفگ ع )  ) نامز ماما  مانب  زین  نم  هتفگ و  ریپ  مانب  ظفاح  هک  ثایغلا ) نامرد  تسین  ار  ام  درد  تسنیا : شعلطم  هک  لزغ  نیا  اب  هضراعم  )

ثایغلا نامیا  نکر  يا  ثایغلاثایغلا  نابوخ  هاشیا  ثایغلا 
ثایغلا نادزی  رون  ّقح  تّجحنید  ناطلس  يا  رصع  ّیلو  يا 

ثایغلا نامرد  درد و  ياود  ياوت  ریغ  نامرد  تسین  ار  ام  درد 
ثایغلا نادنمدرد  يافش  ياتسین  وت  زج  یئافش  ار  ام  ّتلع 

ثایغلا نایاپب  رخآ  دسر  یکتخادگ  ار  ام  وت  نارجه  شتآ 
ثایغلا ناریح  هدرک  ار  یملاعباجتحا  يراد  قلخ  زا  یکب  ات 

ثایغلا نابات  سمش  يا  رآرب  رَسربا  ریز  دنامب  یک  ات  ام  سمش 
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ثایغلا نارود  قلخ  يافج  زانیملاظ  ملظ  ملاع ز  دشر  ات 
ثایغلا نامیئل  روج  زا  هآدننک  ناج  دصق  دندرب و  نید  عرش و 
ثایغلا ناتسرپدوخ  نیا  دننکیمبلط  یناج  نید  رشن  ياهبرد 

ثایغلا نافیعض  ام  ّیلو  يانالدرفاک  نیا  دندرب  ام  نید 
ثایغلا  ناملسم  ان  هورگ  نیزرگداد  يا  ریگب  نانیکسم  داد 

نارجه يادـلی  بش  زازور  وـچمه  ار  ناـهج  نک  نـشور  زیخ و   182 ص : تمـصع ، تیبـلها  تما و  لـیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوـید 
ثایغلا

ثایغلا نابیقر  تسد  زا  هآرگهولج  نابیقر  یناهنپ  وت  ات 
ثایغلا ناج  لد و  رب  نابیقر  نیزدسریم  رگید  درد  منامز  ره 

ثایغلا ناحبُس  قح  یلو  ياداوج  دراد  تهگرد  رب  اِجتلا 
ثایغلا نامیا  هار  زا  دنربیمار  قلخ  نارازه  دص  ظفاح  نوچمه 

ثایغلا ناشورفیم  يوکب  وُريرگید  هاقناخ و  يوسب  کی 

ماما هرابرد  زین  نم  هتفگ و  هدرک  رفـس  هاش  هرابرد  وا  هک  ( ) یئاهنت مغ  زا  داد  نابوخ  هشداپ  يا  تسنیا : شعلطم  هک  لزغ  نیا  اب  هضراعم  )
( متفگ رظن  زا  بئاغ 

یئادیپ هن  هک  دشنوچ  ناکما  همه  ناج  يایئالوم  وت  هدنب  ام  نابوخ  هشداپ  يا 
یئآ زاب  هک  تسا  تقو  نارود  متس  زا  داددمآ  بش  وچ  رات  لد  دمآ  بلب  وت  یب  ناج 

یئابیسکش نایاپ  دش  دهاوخب  تسد  زکدرک  منانچ  هّصغ  زا  يروجهم  یقاتشم و 
یئاّقس یپ  زا  زیخ  نید  راهب  ربا  يایبآیب  دیکشخ ز  ناتسب  نیا  هک  دایرف 
یئادوس ترکفزن  رهاظ  دوب  تسیرمادشابیم  هلگ  اهدص  ار  ام  نامز  روج  زا 

یئاج رهب  تسا  يرجم  یئامرفب  رما  رَهتمدخ  هلسلس  رد  روخ  داب و  هم و  ربا و 
یئامیپهن داب  ات  لدیا  ماما  تسنیاتنامرفب  هتسب  رَس  ینامیلس  داب  دص 

یئاج ره  دهاش  نآ  ناهنپ  دوب  هدرپ  ردلاس  اهدص  هک  هتکن  نیا  تفگ  ناوتب  هکب  بر  ای 
یئادیش قشاع  رب  دومنب  یهگ  هراسخرّرِس  ره  زا  دوب  هگآ  تسه  اجره  هک  دنچره 
یئارایب هولج  اب  ار  ملاع  هک  باتشبتسین  یگنر  وت  يور  یب  ار  لگ  نمچ و  اهاش 

یئامنن وت  هچ  زا  ُور  رسکی  ناهج  رات  دشناهنپ  ینک  هچ  زا  ُور  نامحر  هنیآ  يا 
یئاهنت هشوگ  رد  سنوم  ماوت  دای  يونامرد  مأوت  لصو  يا  تسد  رد  ماوت  رجه  يا 

یئامنب هچ  ریبدت  یشیدنا  هچ  فطل  اتيراز  زُج  وت  شیپ  رد  هشیا  دوبن  ار  ام 
یئامرف  وت  هچنآ  مکح  یشیدنا  وت  هچنآ  يأرمیراگرپ  هطقن  ام  تعاط  هرئاد  رد 

نیا رد  تسا  كرـشتسین  قح  یگدـنب  رد  دوخ  يأر  دوخ و  رکف   183 ص : تمـصع ، تیبلها  تما و  لـیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
ییأردوخ ینیبدوخ و  بهذم 

یئادزب همه  مگنز  لکشم  نیا  منک  ّلح  اتيآ  زاب  مرگج  دشنوخ  ینالوط  تبیغ  نیز 
یئابیکش نایاپ  دمآ  داوجب  تبونشناهاش  هب  لصو  دش  شنارجه  بش  ظفاح 
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یئاشامت تسیلصو  يرجه  ره  یپ  رخآداش  ینامب  هدنیاپ  داب  كرابم  تیداش 

هتفگ و ناغم  ریپ  هب  شـصالخا  تدارا و   ) ماقم رد  هک  دوب ) دهاوخ  ناشن  مان و  یم  هناخیم و  ات ز  تسنیا : شعلطم  هک  لزغ  نیا  اب  هضراعم  )
( متفگ ع )  ) نامز ماما  هب  متدارا  صالخا و  رد  زین  نم 

دوب دهاوخ  نامز  هاش  هر  كاخ  ام  ِرَسدوب  دهاوخ  ناشن  مان و  يرَشَع  ینثا  ات ز 
دوب دهاوخ  نامه  میدوب و  هک  مینامه  ربتسا  شوگ  رد  ردق  زور  زا  میدهم  هقلح 

دوب دهاوخ  نارگن  يدهم  يوس  نم  هدیددنرگن  ار  ناغم  ریپ  نیمز  لها  همه  رگ 
دوب دهاوخ  ناهج  ناکین  هگترایز  هکناوخ  هحتاف  يرذگ  نوچ  ام  تبرت  ِرَس  رب 

دوب دهاوخ  نانکفوط  یمه  هناورپ  وچمهشیوخ  هش  درگ  هک  رادافو  دبع  نآ  منم 
دوب دهاوخ  ناکم  رهم  نیدب  هک  لد  نآ  كاپتسازسب  شفطل  دراد و  رظن  تسود  رهب  وا 

دوب دهاوخ  نامز  رَود و  ار  وت  رهد  نیا  رد  یکتخادگب  ار  ام  وت  قوش  نَمَز  رَصع و  هش  يا 
دوب دهاوخ  نایع  وت  يادن  هبعک  زا  یک  اتاسم  حبُص و  همه  میراد  وت  گناب  رب  شوگ 

دوب دهاوخ  نارگن  تمایق  حبص  مد  اتنم  هدید  دحلب ، رَس  مهن  وت  زا  شیپ  هک  رگ 
دوب دهاوخ  ناهن  يُور  نآ  ندید  یپ  لدمشاب  تعجر  تصرف  رظتنم  دحل  رد 

دوب دهاوخ  ناور  يوسنآ  رتدوز  اپ  رَستساجکب ز  يوأم  لزنم و  ارت  هک  منادب  رگ 
دوب دهاوخ  نانچ  دوب و  ام  دبعم  اهلاسارت  هداتفا  رذگ  اجنآ  رد  هک  یماقم  ره 

دوب دهاوخ  نارظنبحاص  نم و  هاگهسوبدوب  وت  ياپ  فک  ناشن  هک  ینیمز  ره 
دوب دهاوخ  ناهن  تسا و  ناهن  وت  رب  قح  هارتسین  وت  هاوخلدب  هک  یبارش  دنر  يا  ورب 

دوب دهاوخ  نایع  تسا و  نایع  شاف و  قح  هاركاب  هچ  هدرپ  سپ  زار  ام  تسا ز  ناهن  رگ 
دوب  دهاوخ  نارگ  تسدب و  تسار  هر  هکتدشک  جک  هرب  ظفاح  وت  تخب  یجک 

یتسا و يورجـک  نامه  ربتسا  شوگ  رد  ارت  هک  ات  ناغم  ریپ  هقلح   184 ص : تمـصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
دوب دهاوخ  نامه 

دوب دهاوخ  نآ  رب  تسوجادخ  هکنآ  داوجیاقح  يدهم  هر  ام و  ناغم  ریپ  ظفاح و 

تاّیدنپ ظعاوم و  رد  مّوس  لصف  )

هراشا

يدرگ دنمجرا  هک  شوک  اعد  عّرضتبيدرگ و  دنسپ  ات  هک  رآ  دورف  یگدنب  رَس 
يدرگ دنلب  ات  هک  زاغآ  یتسپ  بیشن  هب  یتسهب  یسر  ات  هک  يامیپ  هب  یتسین  هر 

يدرگ دنپ  وت  نارگد  رهب  نوچ ز  يدش و  هچلّوا  رد  يدب  نوچ  هک  يآ  نتشیوخب  یسفن 
يدرگ دنبراب  وت  دنتسب  راب  هکنانچبیتسه  راب  دوجو  ِرهش  نیا  رد  سک  دنکفن 

يدرگ دنمتسم  وت  هک  يزور  دایب  نکفبنادنمتسمب  يرظن  تّزع  هاجب و  یسر  وچ 
يدرگ دنزگ  ات  هک  رام  برقع و  هنیرشبرازایم  دوخ  یلد ز  رآ  تسدب  یسک  ره  لد 
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يرگد دهع  همان و  رگم  دنداد  وتبيربَخیب  نینچ  گرم  زا  یکب  ات  القاع 
يرََشب ایوگ  هن  شیوخ  زا  ربخیب  نینچ  وتدنروخب  نامرک  وچ  وت  رمع  هشیر  بش  زُور و 

يرک روک و  رگم  وت  دیابرب  تنارسمهترظن  شیپ  گرم و ز  دنز  هرعن  مدبمد 
يرَظن يراد  وت  زاب  ترگد  رمُعب  مهرگم  لامآ  رد  فرص  يدش  وت  رمُع  همه 

يربن يدوس  وت  هیامرَس  هک ز  دوبن  فیحلایع  فرص  يدش  وت  رمع  هیامرس  همه 
يرطخُرپ َرَفس  رد  يورن  یلاخ  تسدوت  تبون  را  دسر  يزور  هک  شاب  نآ  رکف 

يرذگهر یسب  وت  ربق  رَس  رب  دهن  اپیسک  ربق  رسب  يداهنب  اپ  اَسب  هچ 
يرگد موق  وت  ناماسب  دننیشنبشوخ  لد  اب  ناسک  ناماسب  وت  یتسشنب 

يرس وت  يراذگ  كاخ  رب  هک  شاب  رذح  ربرپ  شلاب  هنب  شوپون و  هماج  ایلاح 
يرَفَس  ردنا  يروگ و  رد  وت  هکنآ  َِرب  ردباسحب  دیاین  هظحل  کیب  وت  شیع  همه 

______________________________

ءافرع هّیفوص و  هک  یتسه  یتسین و  نآ  هن  قح  برق  رابتعا و  رد  ندـش  تسه  ّتینم و  رورغ و  زا  ندـش  تسین  یتسه  یتسین و  زا  دارم  ( 1)
. دنیوگیم

لمع يرادن  شیوخ  رد  هن  رودـنکب  يراک  وت  يّالوت  تسد  ترگم   185 ص : تمـصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
يرثا اب 

يرذگ هر  نیا  زا  هک  تدنهدب  تصخر  هک  اتيآ  ردب  يدهم  رد  زا  داوج  وچمه  ایب  سپ 
دنام دهاوخن  مرک  ریغب  هک  امن  مرکدنام  دهاوخن  مرد  نیک  مرد  لهأب  وگب 

دنام دهاوخن  مشح  لیخ و  ترثک  وت  رب  هکمشح  لیخ و  لام و  دنب  رد  همهنیا  شابم 
دنام دهاوخن  مه  وت  رب  یسک  رهب  دنامنشیپ  زاک  نانچمه  هّرغ  وشم  هاج  لامب و 

دنام دهاوخن  مک  شیب و  نیا  تثراو  رهب  هکشاب  دوخ  ثراو  رکف  رد  هن  شیوخ  رکفب 
دنام دهاوخن  مغ  نارود  هک  شوک  ربصبلدیا  شابم  نیمغ  نارود  میالمان  ز 

دنام دهاوخن  مقر  کی  رب  وت  راگزور  هکهودنا  روخم  دشن  دعاسُم  هنامز  ترگ 
دنام دهاوخن  مخ  هراومه  هک  شابم  نیمغيزور  الب  زا  ددرگ  مخ  وت  تشپ  هک  رگا 

دنام دهاوخن  مکش  نیک  وشم  تسرپمکشیمکش  نیا  رکفب  یکات  وت  را  همیَهب و 
دنام دهاوخن  متس  لها  رب  زین  ود  نیا  هکهاج  تلود و  رهب  نافیعضب ز  نکم  متس 

دنام دهاوخن  ملع  اپرب  هثداح  داب  زیمَلَع  مه  وت  یتشارفارب  ملظب  رگا 
دنام دهاوخن  مجع  نیا  برع و  نیا  رخآ  هکشوک  يوقتب  بسن  رب  بَسَح و  رب  زانَم 

دنام دهاوخن  مج  اراد و  ردنکسرب و  وچزین  وت  رهب  ریرَس  نیاک  وشم  هّرغ  کلمب 
دنام دهاوخن  مه  لاوحا  همه  تبقاع  هکدش  دشابن  مه  زیچ  رهب  هّرغ  داوج 

دنام دهاوخن  مَشَح  هاپس و  لام و  لامجدنام و  دهاوخن  مه  وت  رب  سکب  دنامن  ناهج 
دنام دهاوخن  مَنَم  نیاک  یمد  يآ  دورفشیوخ  ّتینم  زا  ربک و  زا  ینز  مد  ردقچ 

دنام دهاوخن  مذ  حدم و  نیا  هک  قلخ  ّمذ  زسرتم  قلخ و  يانث  حدم و  یپ  رد  شابم 
دنام دهاوخن  مرا  غاب  هراب و  رصق و  هکدیشَم  رصق  زاسم  نک  انب  شیوخ  ردقب 
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دنام دهاوخن  مک  شیب و  نیا  هک  لولم  لوشمزاسب  زوسب و  مک  شیب و  زا  دسریم  هچرهب 
دنام  دهاوخن  ّمس  هک  ّمس  دوب  هچرگا  شونبشریگارف  ناجب  قح  زا  دسر  رگا  الب 

ملا درد و  هلـصوح  ریگبیَملا  دـسر  رگا  یلاـح  تیاکـش  نـکم   186 ص : تمـصع ، تیبـلها  تما و  لـیتق  یثارم  رد  تمحر  هـنیب  ناوـید 
دنام دهاوخن 

دنام دهاوخن  مدع  رد  دبأب  ات  کیل  ویناف  دوشیم  مولظم  ملاظ و  هچرگا 
دنام دهاوخن  ملق  بحاص  مکاح و  مکح و  هکمکح  رب  نزم  اوران  اوه  يور  ملق ز 

دنام دهاوخن  مد  هک  مد  نیمه  تسا  تمینغدوبن  یمد  زجب  اناج  وت  رمُع  مامت 
دنام دهاوخن  مدن  زا  ریغب  هک  نادب  نیقیتسا  لیس  فک  نوچ  تسه  وا  رد  هچره  ناهج و 

دنام دهاوخن  مک  شیب و  ره  هک  تسیاههبش  هچتسا  هظعوم  مامت  نارود  شدرگ  داوج 
ددرگیمن رت  هرابرگد  کشخ  تخردددرگیمن  رب  هرابرگد  رمُع و  تشذگ 

ددرگیمن ردب  تلفغ  سفن ز  زونهیپ  زا  دیسر  لجا  نایاپب  رمُع  دیسر 
ددرگیمن ربخ  ار  شربخیب  کیلوگرم  زا  ربخ  دهدیم  لجا  کیپ  مادُم 

ددرگیمن رَسبرَس  مه  وت  ام و  ماکبتسودیا  دشن  نونکات  یسک  ماکب  ناهج 
ددرگیمن رب  هرابرگد  تفر  هک  ره  هکگرم  زا  شیپ  ریخ  راک  لمع و  رد  شوکب 

ددرگیمن روهرَهب  یسک  هاج  کلمبدرذگیم و  زور  ود  نیاک  وشم  هّرغ  کلمب 
ددرگیمن ردب  تلفغ  روگب ز  ات  هکرََشب  داهن  رد  تسیّرِس  هچ  هک  نیا  منادن 

ددرگیمن هش  ِدرگ  رب  همه  نیا  هک  هََشببعل  وهل و  مرگ  نایصع و  یپ  رد  مادُم 
ددرگیمنرب شیوخدب  ياههدرک  زلفاغ  نانچمه  روگ و  بلب  اپ  هدیسر 

ددرگیمن رََشب  نیا  زا  هب  هنامز  نیا  ردهن  را  داوجیا  وت  رب  دنک  محر  يادخ 
ددرگیمن مک  وت  زا  سوه  يوه و  یلوددرگیمن  مه  زاب  رگید  رُمع و  تشذگ 

ددرگیمن مَدَع  يوس  وت  لیم  زونهکش  يرادن  دوخ  گرم  رب  وت  هکنآ  رتبَجَع 
ددرگیمن مخ  وت  دیما  ورَس  زونهرهد  تفآ  نامک ز  نوچمه  هدش  مَخ  وت  دق 

ددرگیمن مغ  رپ ز  تلد  شیوخ  زور  زسوسفا  دصب  يروخیم  لجا  هدیسر  مغ 
ددرگیمن  مرک  رب  لد  وت  مه ز  زونهدربن  شیوخ  لام  هک  يدید  وت  تفر  هکنآ  رَه 

مرد مان و  یپ  زا  رفاسممان  ترهش و  لام و  عمج  نیا  زا  دوس  هچ  ارت   187 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
ددرگیمن

ددرگیمن مج  نوراق و  وت  هچرگ  تسارتدیشمج  ترهش  نوراق و  تلود  هک  مرگ 
ددرگیمن مَِعن  نیز  مدن  ریغب  ارتيراذگب  يرذگب و  نوچ  همهنیا  دوُس ز  هچ 

ددرگیمن ملا  زج  نیا  زا  وت  هرهب  هکدالوا  تحار  رهب  هدم  جنر  شیوخب 
ددرگیمن مقر  زا  ملق  هلیح  صرحبرَدَق و  اضق و  زا  داد  مقر  هچنآرب  ملق 

ددرگیمن متس  زج  متس  ملظ و  دوُس  هکباقعا  ترشع  رهب  ناسکب  نکم  متس 
ددرگیمن مظتنم  شترخآ  روماتشذگن  یسک  ات  هنازور  هس  دیناز و  داوج 

يرتهزاتب نامز  رَه  مدهدیم  دیونيرذگ  دنکیم  هظحل  رهب  گرم  میسن 
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يرتبیهم هرعن  دنز  هقیقد  رهبکیدزن  زا  مشوگب  دیآ  يو  گنز  ياون 
يرک عیمس و  رهب  دناونشیم  هکنانچدنلب  توصب  اُولَحراَف  الا  يادن  دهد 

يرَسب هگ  هدیدب  هک  دزو  شیرب  یهگنت  تحاسب  دزویم  یمه  گرم  میمش 
يرَبَخ ارم  دهدیم  ردپ  مام و  تافوگرم  تراشب  دهد  مشی  رَس و  يدیفس 

يرش ریخب و  ناتسود  ارم  وفع  دینکشوماخ  نم  رمع  عمش  دشب  داب و  دیزو 
يررض امش  رب  تسین  ارم  ریخ  دای  هکشیوخ  لفاحم  رد  دای  ارم  دینک  یمد 
يرظن نمب  دنک  میادخ  فطل  هک  رگمهایس  همان  ریغب  مدرکن  رمُع و  تشذگ 

يرَفَس منک  دوخ  َیلاوم  يوس  هک  دوبناج  تحار  هکلب  تسا  گرم  كاب ز  هچ  ارم 
يرظتنم هدرپ  تشپ  ارم  مشچ  تسه  هکتلهم  هدب  لجا  يا  ادخ  رهب  یلو ز 

يرمق نوچ  هدومن  ارناهج  هک  شمنیبهبمنیب  يو  لاصو  زور  هک  لاجم  هدب 
يرحس ای  ماش  هاوخ  ایب  زور  هاوخ  وتدنکن  يرگید  ياّنمت  داوج  رگد 

یناسفن ياوه  دنبياپام  ذیاذل  زا  دراد  رَبَخ  هچ 
ینافرع  قشع و  رومخم  قوذام  تقیقح  قح و  دمهف  یک 

یناطیش لصو  فشک و  بلاطزیمت  ده  اجک  لطاب  قح و   188 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
یناملسم نکم  يو  زا  عمطتفر  نافرع  قشع و  هار  رب  هکنآ 
ینابهر هاوخ  مالسا و  هاوختسا  قشع  یفراع  شیک  ربهر 

یناهرب هن  هتسب و  نیدب  هنیهاوخدوخ  تسا و  ینیبدوخ  قشع 
یناریح ریغب  دران  قشعزگره  درواین  نافرع  قشع 

یناحبس تاذ  تسیدوجو  رهدرادنپ  هک  دوب  نافرع  هچ  نیا 
ینآ ره  جوم  تسا و  بابح  ایهرطق  نوچ  قلخ  ایرد و  وچ  وا 

ینافرع يوجم  شنیا  زا  هبرادنپ  زا  دیوگه  کنآ  داوجیا 
لامآلا یهتنم  لام  ار  همهلام  زُج  یتّمه  تسین  ار  قلخ 

لاصخ هدوتس  دهاز  دوب  مکصیرح  لام  هاج و  رهب  زا  همه 
لاّعف دوب  مک  لآوق و  هَمهلماع  دوب  مک  هدنیوگ  همه 

لاّمع دوب  مک  هاوخنید و  هَمهششوک  دوب  مک  ناهاوخ و  همه 
لامعا دنک  قح  هکنآ  دوب  مکمالسا  دوب  ّقح  دنیوگ  همه 
لامعتسا دزاس  هکنآ  دوب  مکتسین  نامیا  هب ز  دنیوگ  همه 

لامها دنک  دوخ  ریغ و  ظعاودنزاس  نید  حدم  فیصوت و  همه 
لام بلاط  تسین  هکنآ  دوب  مکایند  زا  دننک  ّمذ  یگمه 

لابقا دنک  نیدب  وک  دوب  مکتسا  ایند  زا  هب  نید  دنیوگ  همه 
لاحیب دوب  شدشورفن  هکنآدننک  شورفنید  بیع  یگمه 

لامآلاب لِعف  لعِفلاب و  لوقدندش  لوق  لها  زورما  هَمه 
تفرن لصاح  دصقم  اب  یسک  نوچتفرن  لدشوخ  ناهج  نیا  زا  سکچیه 
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تفرن  لئان  لد  دوصقم  رب  کیللدب  يدوصقم  تسه  اریسک  ره 
لصاو یسک  شصرِح  رب  کیلصیرح  دشاب  رََـشب  ره  يوخ  عمط و   189 ص : تمـصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

تفرن
تفرن لهاج  ملاع و  زا  بایماکدومن  وخ  وک  نادب  دش  سک  ره  صرح 

تفرن لد  ماکب  قساف  نمؤمدشن و  شدوصقمب  لئان  سکچیه 

( یعابر )

دندرک اپ  رس و  رب  شوخ  یهاگتسد  یخاک و  اتدندرک  افج  هنوگ  دص  ایند  نیرد  هکنانآ 
دندرک اج  همه  اجنآ  ناتسروگب  دنتفرهدوساین  جنر  راک و ز  زا  زونه  هتسشنن 

تفر هناخنیا  زا  ترسح  اب  یسک  رَهتفرن  ایند  نیا  زا  لدشوخ  سکچیه 
نابلاطایند و  زا ؟؟؟ سک  رهناهج  زا  تفر  یترسحرپ  لد  اب 

هآ هودنا و  اب  دنتفر  ناهج  زاهاشداپ  ادگ و  قساف  نمؤم و 
شیوخ لامآ  نادب  لئان  دشن  وکشیپ  هب  دمآ  نآ  زا  کی  رَه  ترسح 

دشن لد  ماکب  شلامآ  چیهدشن  لئان  وزرآرب  سکچیه 
تساهلام يوزرآ  ار  ادگ  نآ  وتساهلامآ  شیهاش  رد  ارهاش 

تسا ندروخ  ترسحب  مه  وا  مادُم  سپتسا  ندوزفا  رادلام  يوزرآ 
لَما ره  شدارم  رب  دشابن  هکلغد  قسف و  ترسح  ردنا  قساف 

ریظنیب دوخ  زا  دنبریثک ؟؟؟ ياهوزرآ  ردنا  نمؤم 
ردب ّدَح  زا  نیدب  تمدخ  دنک  اترتشیب  سک  ره  ملاع ز  ترسح 

مامت شدومنن  هک  ترسح  دروخیممادم  نید  ملع  نید و  رشن  رَهب 
تسد تسش  ترسحب  وا  زا  شدیابتسه  هکره  زا  ناهج  لها  نیاک  لاح 

میرب دوخ  اب  يارچ  يوغل  ترسحمیروخ  ترسح  رو ز ؟؟؟ میسر  ارچ  سپ 
دوش تمحز  هیام  تمایق ، رددوش  ترسح  ارت  ترسح  نامه  وخ 

يوشیم نامیشپ  ترسح  همه  زکيونشن  تمالم  روخیم  یترسح 
داعم  ردنا  يَرب  ار  ترسح  رجادارم  دمان  رگ  هک  روخنآ  ِترسح 

لاـمعا تسا و  ملع  ترـسحتسوا  رَهب  زا  داوـجیا  يرجا  هـکنآ   190 ص : تمـصع ، تیبـلها  تما و  لـیتق  یثارم  رد  تمحر  هـنیب  ناوـید 
تسوکن

تفر دیدرگ و  وا  دنباپ  یسک  رَهتفر  دیئاز و  سک  رایسب  ناهج  رد 
تفر دیشوپ و  همه  زا  مشچ  تبقاعناج  کلام و  رهب  دیشوک  اهلاس 

تفر دیربب و  همه  زا  لد  تبقاعتسب  هناشاک  نز و  دنزرفب و  لد 
تفر دیشون و  شرخآ  گرم  تبرشرذح  ندرم  زا  تشاد  ظّفحت  اب 

تفر دیدرگ و  رسب  رَس  ناریقف  ابدونغیم  تمعن  زان و  ردنا  هکنآ 
تفر دیدنخ و  همه  رب  رخآ  زوردومن  رَس  تکالف  رقف و  اب  هکنآ 
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تفر دیشوپ و  نفک  نت  رب  تبقاعریرَح  تفب و  رز  دیشوپیم  هکنآ 
تفر دیلان و  یهت  تسد  اب  ود  رَهدوب  جنر  ردنا  هکنآ  جنگ ، ار  هکنآ 

تفر دیزگب و  ار  روگ  دوخ  نکسمتشاد  ياج  لّلجم  خاک  رد  هکنآ 
تفر دیسوب و  ار  لیئارزع  تسدماشتحا  دص  اب  دوب  ناطلس  هکنآ 

تفر دیدرگ و  ناهج  رد  يزور  دنچادگ  هاش و  زا  هچ  دماک  یسک  رَه 
تفر دیلاب و  دوخب  ار  شزور  دنچدوب  رورغم  دوخب  سک  ره  بَجَعلا  وب 
تفر دیچ و  ابقُع  رهب  زا  ياهشوتزور  دنچ  نیا  رد  هک  سکنآ  اشوخ  يا 

تفر دینشب و  یِعجرا  مه  وت  سفنداوجیا  ینیب  هک  یتسا  بیرقنَع 
تفر میهاوخ  نورد  درد  هَمه  ابتفر  میهاوخ  نورب  ایند  زا  هک  ام 

تفر میهاوخ  نوبز  ایند  زا  هک  اممینک  يرازآمدرم  ام  ارچ  سپ 
تفر میهاوخ  نورب  تورث  زا  هک  امفکب  مرآ  ارچ  سپ  تورث  لام و 

تفر میهاوخ  نود  يایند  نیزک  اممینکشب  ایند  رَهب  ار  یلد  نوچ 
تفر میهاوخ  نوکراب  نوکریبنوکر و  زگرَه  نکم  ایند  رب  چیه 
تفر  میهاوخ  نوگنرَس  يدنلب  زانکم  ّدِج  يدنلب  رهب  همهنیا 

میهاوخ نوگژاو  جات  تختجات و  تخت و  رب  هدـم  ار  نامیا  نید و   191 ص : تمـصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
تفر

تفر میهاوخ  نوئش  ّزِع و  همه  زاکشوکم  نأش  ّزع و  رهب  زا  همهنیا 
تفر میهاوخ  نوخب  لد  رخآ  زورنکم  یتسَم  یسریم  تلودب  نوچ 

تفر میهاوخ  نونف  ملع و  همه  ابتسدب  روآ  لمع  رَهب  ار  ملع 
تفر میهاوخ  نوچ  شاب  نآ  یپ  ردوکن  راکدب و  دنتفر  تبقاع 

تفر میهاوخ  نورب  وا  زک  نآ  زا  شیپنورب  وش  ایند  ّبح  زا  داوجیا 
دنچ ات  یک و  ات  راب  یشکیمدنچ  ات  یک و  ات  راک  همهنیا 

دنچ ات  یک و  ات  راک  ینک  دوختسین  اهردقنیا  هک  ایند  رمُع 
دنچ ات  یک و  ات  رابنا  صرَحتسیقاب  رگا  رگد  زور  دنچ 

دنچ ات  یک و  ات  رادنیا  رکفتسین  ندنام  هک  امن  نتفر  رکف 
دنچ ات  یک و  ات  راب  همهنیاتسین  وت  راوخهّصغ  دنزرف  نز و 

دنچ ات  یک و  ات  راب  یشک  وتدوبن  ترگید  رای  لمع  زُج 
دنچ ات  یک و  ات  رامعم  شقندزس  هچ  ار  هزور  دنچ  هناخ 

دنچ ات  یک و  ات  رایسب  ملظایند  تسایر  هاج و  رهب 
دنچ ات  یک و  ات  رانید  تسمیتسم  نانچمه  وت  تفر و  رمع 

دنچ ات  یک و  ات  راتفگ  جنردناد  دوخ  داوجیا  یسک  ره 
دنچ ات  یک و  ات  رایسب  جنردنچ  ات  یک و  ات  راک  همهنیا 

دنچ ات  یک و  ات  رازآمدرمبش  ود  شون  زور و  ود  شیع  رهب 
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دنچ ات  یک و  ات  راب  یشکیمابص  داب  نوچمه  رمُع  دوریم 
دنچ ات  یک و  ات  راک  همهنیارادقم  مک  زور  دنچ  نیا  رَهب 

دنچ ات  یک و  ات  راوخ  ینک  دوخایند  هفیج  رَهب  همهنیا 
دنچ  ات  یک و  ات  راکهنگ  دوخایند  هشیع  فرص  رمع 

دنچ ات  یک و  ات  راوید  ردیئابیز و  شقن و  رکف  بش  زور و   192 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
دنچ ات  یک و  ات  رات  دوب  هکروگ  هناخ  باوختفخ  زا  تلفغ 

دنچ ات  یک و  ات  راوخنوخ  تسَمیشوکیم و  هاج  رهب  بش  زور و 
دنچ ات  یک و  ات  رادنپ  قرغازج  باسح و  زا  رشح و  زا  لفاغ 

دنچ ات  یک و  ات  رادرم  رهبدَسَح  ضغب و  لخب و  صرح و  همهنیا 
دنچ ات  یک و  ات  رایند  رَهبهقِرف  همه  نیا  هقرخ  همَه  نیا 

دنچ ات  یک و  ات  اروخنوخ  گرگیخیش  همهنیا  یفوُص  همه  نیا 
دنچ ات  یک و  ات  راسکاخ  هک  اییبه  یشخبرون ؟؟؟ یتمعن 
دنچ ات  یک و  ات  رابرَس  هلمُجيزاسنید  ياههبعش  همهنیا 
دنچ ات  یک و  ات  رایسب  هتشگیهارمگ  ياههّکد  همه  نیا 

دنچ ات  یک و  ات  رادنیدب  وگدنرارشاک  هورگنیا  داوجیا 
شاب تبیغ  رهب  هدامآ  هک  ایشاب  ّتنُس  ظفحب  دّیقم  ای 

شاب تمهت  رهب  هدامآ  هک  ایتمهت  عضوم  نک ز  رذح  ای 
شاب تمالم  هدامآ  هک  ایعرو  قیرط  زا  جراخ  وشم  ای 

شاب تبیرد  ّنظ  يایهم  ایدنتفر  ناورهر  هک  ور  نانچ  ای 
شاب تلالض  هدامآ  هک  ایریگم  هرانک  ناملاع  زا  هک  ای 
شاب تئاند  هدامآ  هک  ایرایخا  تبحص  كرت  نکم  ای 

شاب تبسن  هچره  ياّیهم  ایوشم  قیفر  ناقساف  اب  هک  ای 
شاب تیارس  هدامآ  هک  ایناراکدب  نیشنمه  وشم  ای 
شاب تهافس  هدامآ  هک  ایار  ناهیفس  وشم  هجاوم  ای 

شاب  تمادن  هدامآ  هک  ایریبدت  ّربدتیب و  نکم  ای 
شاب تناها  هدامآ  هک  ایوگم  هتفگن  ورم  هدناوخن  ای   193 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

شاب ّتلذم  هدامآ  هک  ایزگره  ربم  یسک  رب  عمط  ای 
شاب توادع  هدامآ  هک  اینکم  لوبق  دوخب  تسایر  ای 

شاب تداسح  هدامآ  هک  ایمان  ترهش و  راب  ریز  ورم  ای 
شاب تّمذم  هدامآ  هک  ایتدنیوگن  دب  هک  نک  نانچ  ای 

شاب توطس  رَهب  هدامآ  هک  ایرواییب  فیعض  ناجنرم  ای 
شاب تواقش  ره  ياّیهم  ایلفاغ  وشم  ادخ  زا  داوجیا 

لطاب فراصم  رد  فرص  ینک  هچ  زالفاغ  لد  يا  تسا  هیامنارگ  رمُع 
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لصاح یئامن  یشزرا  رپ  رَهببایان  رهوگ  ياجب  ات  امن  دهج 
لغاشمب ای  وهلب و  ای  دوش  فرصلفاغتب  درذگب  رمع  نیا  هک  فیح 

لباق بسانم و  هرهب  شضوع  ردمیریگن  میهدیم و  رمع  كرهوگ 
لزانم ِهوُکش  زا  دنربق  نکاسنامیدن  ياهّدع ز  زور  رَه  هک  ياو 

لطاع لطابب و  اهرمع  درذگیمتلفغب  هدونغ  نانچمه  ام  هک  ياو 
لئاه شحوم و  يارس  رد  ناشرس  ربدمآ  هچ  هک  ناگهتفر  رکف  رد  هن  چیه 

لهاله رهز  دَسَر ز  مه  ام  تبونناشیا  سپ  زاک  شیوخ  رکف  رد  هک  مه 
لداع ملاظ و  اونیب و  هشداپتسه و  وا  رد  هکره  هچارس  نیا  زا  دوریم 

لهاج ِملاع و  ضیرم و  بیبط و  هک  مهتسا  ریقف  هکنآ  مه  دوریم  ینغ  هک  مه 
لفاغ لدیا  تیاج  تسا  روگ  هناخایند  تنکم  دوس و  هچ  لّلجم  خاک 

لغاشمب تتلفغ  رزِو و  دوشب  مکشوخ  ینک  داوجیا  وت  تعانقب  رگ 
دنهاچ  ِبل  رب  هک  نکیرظن  لد  مشچبدنهاج  یپ  رد  زورما  مدرم  هکوگم 

دنهارمگ هاج  لها  افص  نیب  رودبینیب  ات  هکبلط  تقیقح  هاج  وت  ایب   194 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
دناهّللا يوس  ام  كرت  رب  هرسکی  قوش  زدننیب  شوخ  هک  افص  لها  هدیدب  اشوخ 

دنهاگرَحَس هلان  رظتنم  زونهزور  بش و  یگدنب  فرص  ناشّتمه  مامت 
دنهاکیم زاب  دننارذگ  شوخ  هچره  هکناشرس  رد  هداتف  يروش  هچ  هکنآ  منادن 

دنهاش هدنب  هک  يدننک  رخف  دنشوخناسچ و  هک  رگن  الو  لها  ِلد  رظنمب 
دنهام یپ  رد  دنموجن و  يوجتسجبلهج  تملظ  لالض و  ربا  همهنیا  نایم 

دنهار رب  هتفر  هکنانآ  زا  هار  سرپبورم  هاقناخب  یهار  بلاط  هک  رگا 
دنهاوخ قح  هار  هک  نانآ  وت  رهب  تسا  سبوگب  داوجیا  تسا  غالب  طرش  هچنآ  وت 

نیا نآ و  نایم  رد  يزروب  تلفغ  رگا  ياونیسپ  زور  درذگب  تشذگ و  تنیشیپ  زور 
نیرخآ زور  رهب  زا  نک  فرص  مه  یتعاسلانم  لام و  یپ  رد  يدرک  فرص  يراگزور 
نید ءایحا  ای  شیوخ  ةویح  رب  نک  یتّمهنز  دنزرف و  رس  ردنا  نکم  عیاض  دوخ  رمع 

نیقی يرادرگ  موسقم  زا  شیب  دیاین  تکهاوخ  نآ  زا  شیب  شاب  دوخ  تمسق  ردنا  عناق 
نیمز زا  یعرز  ود  دشاب  وت  ياج  نایادگ  نوچدسر  نوچ  رخآ  زور  يریگب  را  میلقا  تفه 

نیبب نوچمه  ار  شیوخ  یئادگ  ای  یهاش  هک  رگادگ  ناهاش و  دندوب  وت  شیپ  زک  نانچمه 
نَیفِرسُملا ّبُُحی  ردنا ال  یئامنب  یتّقدرگا  رمع  فرص  تسا  فارسا  تاّیرورض  زُج 

نیرق ددرگ  لمع  طرش  اب  هک  رک  نیا  اشوخ  ياراکب  دیایمن  ادرف  یضترم  يالو  زُج 
نیجع وا  كاخ  دیدرگ  ّیلع  يّالوت  ابتسخن  زک  ارندب  نآ  تسا  مارَح  خزود  شتآ 
نینچ دوبن  یتسود  مسر  تسود  فالخ  ابوا  ّبُح  يراد  هک  را  شاب  وا  نامرف  هدنب 

نیتم دوبن  الو  ّيوعد  تسود  نارازه  ابلوق  قدص  يراد  هک  را  زاس  درفنم  ار  یتسود 
نیرب دلخ  رب  وت  يراد  عمط  رگ  تداب  مرشالِو  ردنا  صولخ  ین  داوج و  يراد  لمع  ین 

نینمؤملا  ریما  تلفغ  دنک  یک  ار  نینمؤمتسا  ّتنجلا  میسق  میالوم  هک  متفگ  طلغ  ین 
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درادن ز ناهجنیا و  مرگرَسرشب  تلفغ  نیا  زا  تفگـش  یـسب  ياج   195 ص : تمـصع ، تیبلها  تما و  لـیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
ربخ دوخ 

ّرف ّرک و  رورغم  دمارخیم و  هدوسآشیوخ  تسدب  دتسرف  روگب  سک  زور  ره 
ردپ ردام و  دنک  روگب  رسپ  یهاگشیوخ  ناوج  دتسرف  روگب  ردپ  یهاگ 

رز میسب و  دزان  دنیشن و  ردپ  شیاجدرمب  ناوجون  نوچ  هک  تسا  بّجعت  ياج 
ربخ ردپ  زا  دوبن  هکنانچ  رسپ  ددرگوا  نیشناج  ردپ  دور ؟؟؟ رو 

ردب دش  لقع  زا  هک  هتفهن  رشب  ردناکیشهیب  یتسم و  هچ  تسا و  تلفغ  هچ  بر  ای 
رخیب گرم  شدسر  رد  هکنیا  سرت  ینگرم  ياروام  ین  دراد و  گرم  رکف  ین 

رگد یمک  شرمع  هدنام ز  تسین  مولعمزور  دنچ  شیع  نیا  یپ  رد  مادُم  شرکف 
رتشیب لاوما  یئامندوخ و  رخف و  ایشوخ  یگدنز  شوخ و  شیع  رکفب  مئآد 

رتدوز هچره  امن  هّیهت  رَفَس  دازشیوخ  لهأب  ارناهج  داوجیا  راذگب 
رگید هرهب  ره  زا  میمورحم  هکرسکی  میئایند  لوغشم  نانچ 

شنیب لها  زا  ضیف  بسک  تقو  هنشناد  ملع و  تقو  هدنام  رگید  هن 
میراذگ ّقح  ضرف  هکنآ  تقو  هنمیراد  تقو  تدابع  رهب  زا  هن 

سّبحت قیقحت و  تقو  نید  رد  هنسفنا  قافآ و  رد  رکف  تقو  هن 
لیاذر قالخا  عفد  تقو  هنلیاضف  بسک  رد  یعس  تقو  هن 

فراع ظعو  عامتسا  تقد  هنفراعم  رد  يدهج  ّدج و  تقو  هن 
تغارف یتقو و  بیقعت  رب  هنتعامج  تقو  دجسم و  تقو  هن 

راثآ خیرات و  رد  ریس  تقو  هنرابخا  نآرق و  ندناوخ  تقو  هن 
تاجاح دوبعمزا  تساوخ  تقو  هنتاجانم  حیبست و  رکذ و  تقو  هن 

میراد راز  ياههیرگ  تقو  هنمیراد  رافغتسا  هبوت  تقو  هن 
تمایق  ربق و  هشوت  تقو  هنتلحر  لاح  گرم و  رکف  تقو  هن 

لاوحا ماحرا  زا  شسرپ  تقو  هنلافطا  لها و  زا  تیبرت  تقو  هن   196 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
مورحم میریخ و  همه  زا  لفاغ  هکموشیم  يایند  رب  میمرگرَس  هچ 

ام ّتیمورحم  بابسا  همهام  ّتیموش  هَمه  دش  ایند  ز 
شیوخ زا  میراد  رتشیب  تغارفشیب  نانود  زا  میهاوخن  ایند  رگا 

رابکی ریخ  ره  زا  میدنام  ورفرانید  میئازفا  میهاوخیم  نوچ 
لماکت رب  ار  ام  تقو  يدنامنلّمجت  بابسا  میهاوخیم  وچ 

یبقع رهب  ار  ام  تقو  يدنامنایند  قرب  قرز و  میهاوخیم  وچ 
هّللا رَهب  ار  ام  تقو  يدنامنهاج  ترهش و  مان و  میهاوخیموچ 

ناشیوخ شیوخ و  رهب  تقو  يدنامنناش  تّزع و  لام و  میهاوخیم  وچ 
تعانق رد  تداعس  ریخ و  هَمهتداعس  رتهب  دوب  سپ  تعانق 

يرادن نآ  نیایب  هک  نک  تعانقيراتساوخ  نامیا  نید و  را  داوج 
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یبیَبل رَه  مهف و  لها  ياربیبیصن  رتهب  دوب  سپ  تعانق 
تعاط ریخ و  تقوب  دیازفیبتغارف  درآ  رتشیب  تعانق 

یناف تقو  زا  یمک  زُج  يزاسنیناگدنز  كدنأب  يزاسیم  وچ 
رایسب راک  اهرگد  تقو  دوشراک  ینکیم  مک  ینک  نوچ  تعانق 

مغ تمحز و  دش  مک  تقو و  دیازفمک  مه  وت  راک  دوش  یهاوخ  مک  وچ 
تسین اور  هدنب  زا  ًۀعاط  زُج  اعمس و  زُجتسین  ادخ  نامرف  تعاط  زجب  هدنب  زا 
تسین ارچ  نوچ و  هر  كولمم  هدرب و  زامیئادخ  قولخم  وچ  میئادخ  كولمم 

تسین امش  نأش  یبلطّرِس  وجم  رارسایّقَح  بلاط  رگا  زومآ  یگدنب  ور 
تسین اطخ  هگآ ز  دیوپ و  اطخب  یهارتضایرب  دشوکب  رارسا  یپ  یفوص 

تسین  ادگ  یفوصب  را  ازس و  تسه  رورارسا  رد  تلیضف  هچ  تسین  ادخ  ّرِس  رگ 
رارسا فشک ز  دوش  هک  يّرِستسُج  ادخ  ّرِس  ناوتن  تضایرب  زگره   197 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

تسین ادخ 
تسین اعد  یفوصب  صوصخم  هک  تسیّرِسفشک  دوشب  تضایر  یفوصب ز  هک  يّرِس 

تسین الج  هکیروما  فشک  دوش  رایسبتناهک  ّنج و  بَعش  موجن و  لمَر و  اب 
تسین اضق  رارسا  مه  تسین  ادخ  ّرِس  مهقلخ  زا  دوب  ناهنپ  هک  تسیروما  هلمُج  نیا 

تسین يده  بابرا  رب  زج  ادخ  رارساتفگ  ادخ  ّرس  ناوتن  ار  ناهن  ّرِس  ره 
تسین افص  هک  ارنآ  دشکیم  اغدب  هر  نیزناطیش  هنتف  زجب  تسین  یبلطّرس  نیا 
تسین اضر  هار  زا  هب  هک  شیاضر  هار  زجدیوپن  چیه  ّقحب  تسه  افص  هک  ارنآ 

تسین اشگزار  بلط  چیه  و  يو ، ّرِس  زاسّسجت  هن  شیاضر  تسا  رما  تعاط  رد 
تسین ارو  تشگرب  هک  تفر  ناسچ  هک  يدیدتفر  ّرَس  یپ  زا  تفرن  رما  یپ  ناطیش ز 

تسین اور  شالوم  هدنب ز  نتساوخ  ّرَسمیئامن  صحف  ادخ  ّرِس  زا  هک  هچ  ار  ام 
تسین اجب  هدرپارسب  فّلکت  هتفگاندیئوجب  رارسا  نم  یتفگن ز  هک  دوخ  وا 

تسین افج  دنادن ز  رارسا  رگ  رادنیدور  نید  یپ  زا  داوج  وت  یّقح  بلاط  رگ 
زین تردق  تسا و  تورث  تّحصزیچ و  هسب  یمدآ  نایغط  تسه 

رَس زا  دور  فک  هک  یگید  وچمهّرش  درآرب  دش  عمج  رگ  هس  ره 
شنارین دننک  مک  زُج  تسینشنایغط  رهب  هراچ  ار  گید 
مورحم دوب  شدیاب  یکیسپموش  هبعش  هس  زا  زین  یمدآ 

دهاکیم هس  نیا  يوزا  تهجنیا  زدهاوخ  شنمؤم  ریخ  دخ  نوچ 
نایغط دروان  هک  شفیعض  اینانیب  ای  دنک و  شضیرم  ای 

تسناسنا میدن  نایغط  يوختسنایغط  فیلح  ناسنا  هکناز 
درادن ریخ  چیه  تاذلاب  وت  ریغدرادن  ریغ  میرک  يا  ار  وت  ریخ 

درادن  ریط  شحو و  ناسنأب و  قرفمّعنت  دوجورد و  تسا  ماع  وت  ریخ 
درادن رید  هاقناخ و  وا  زا  هرهبنمؤم  هصاخ  تسا  یتمحر  ارت  کیل   198 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
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درادن ریخ  راظتنا  رگد  هارتمالکب  لمع  رگم  دوبن  وت  هار 
درادن ریس  لیلد  كولس و  وریسترتع  ّتنُس و  باتک و  سب  دوب  هار 
درادن ریبز  هحلط و  زا  يرتربشبطق  دشرم و  خیش و  هراچیب  یفوص 

درادن ریخ  تسا و  تعدب  رگد  هارتعاط  هر  زا  داوج  نک  بلط  برق 
درادن ریزع  یسیع و  نیا  زُج  هن  روتسا  ماقم  برقب  ءایبنا  يرترب 

درادن ریغ  هرهب  تسا  يدنچ  هصاخیماقم  برق  هک  بلط  نک  لمع  برق 
درادن ریسب  یسک  ار  ع )  ) یلع نأشیهلآ  لعجب  دوب  یماقم  برق 

درادن ریضُخ  ِنب  تسا و  بیبح  هچرگارنآ  سکچیه  تسوا  صاخ  ع )  ) نیسُح نأش 
درادن ریُرب  شرغصا  یلع  نأشزین  ار  هلزان  نوئش  ناد  نینچ  هکلب 
درادن ریهُز  ار  لضفلا  وبا  نأشعفان  ملسُم و  اجک و  مساق  رَبکا و 

دوب يرازآمدرم  رکفب  یکدوب  يراز  هر  ّقح  اب  ار  هکره 
زارد ار  يّدعت  تسد  دنک  یکزاین  زار و  دوب  قح  اب  ار  هکنآ 

یتشادرب متس  رهب  مَدَق  یکیتشاد  یلاّصتا  قح  اب  هکنآ 
یتّوق یب  دوخ  دناجنرب ز  یکیتولخ  شیادخ  اب  دراد  هکنآ 

دنک يرازآمدرم  یک  وا  زوردنک  يراز  بشب  قح  اب  یسک  ره 
افج ره  رد  دنک  دوخ  زا  ایح  دوخافخ  رد  یهار  تشاد  قح  اب  هکنآ 

دراذگن شیوخ  رتارف ز  اپدراد  رنه  رَه  هکنآ  ّقح  درم 
درادرب  ماگ  ردق  نامهبرنه  لامک و  زا  دراد  ردق  رَه 

یئاراد هاوخ  تسا و  ملع  هاوخیئاّنب  هاوخ  تسا و  ّبط  هاوخ   199 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
نامیا يوقت و  دهز و  رد  هاوخناگرزاب  تسا و  رگتعنص  هاوخ 
تشادن دومناو  شیوخ  زا  شیبتشاد  تلیضف  رَه  هکنآ  قح  درم 

شیوخ هدایز ز  دنک  رهاظت  هنشیب  مک و  زا  دیامن  دراد  هچنآ 
تسا لغد  دوب  را  عقاو  زا  دئازتسا  لمع  هچ  لوق و  هچ  رهاظت  ره 

تساجیب رهاظت  زا  ابلاغتسام  ردناک  داسف  فالخ و  نیا 
دنرگدکی رَس  نوچ ز  ربخیبدنروخ  بیرف  هَمه  رهاظت  زا 

وا رئآرَس  رب  هن  دسانشیموا  رهاظب  دوخ  ریغ  یسک  رَه 
دشاب نخسمه  زارمَه و  هکمهدشاب  نف  لها  هک  سکنآ  رگم 

وا رهاظ  بیرف  يدنروخیموا  رهاظم  رب  هّرغ  نارگید 
تحار هّصغ  دوبن ز  لدکیتنحم  تسا و  مغ  شاهمه  ایند 

یمسأب نیا  یهرز و  کی  نآیمسقب  دوب  وا  مغ  سک  رَه 
تسیک ناهج  رد  هک  وگ  وت  هّصغیبتسیز  ناهج  نیرد  ناوتن  مغ  یب 

مغ دوب  ترباربود  ادرفمَک  دوش  تمغ  رگا  زور  کی 
هدناوخ شیوخ  سرد  هَمه  هن  روهدناشن  هر  ار ز  هَمه  تلفغ 
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یناوج مه  زونه  هک  یس  اتیناوتان  لفط و  هدزناپ  ات 
ینارتخد رسپ و  رکف  ایيرادناخ  رکفب  تصش  ات 

یناوتان هرابود  يریپیتشذگرد و  هک  رگا  تصش  زا 
یناهجنآ ةاویَح  رکف  یکیک  ینک  ادخ  یگدنب  سپ 

يروخ  شیوشت  هّصغ و  وا  يراتفرگ  ربيروخ  شیب  ارچ  هراچیب  مغ  ردارب  يا 
یگراچیب مغ  دـیابب  وتدوب  لـقع  ترگا  دوخ  زا  رتهراـچیب  تسین   200 ص : تمـصع ، تیبـلها  تما و  لـیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوـید 

يروخ شیوخ 
شابم راکددم  چیه  وا  يراتفرگ  ربشابم  راومغ  وت  هراچیب  هب  هک  میوگن  نم 
 *** شابم راکافج  تادرف  يراتفرگ  ربروخب  زین  تیگراچیب  مغ  میوگ  هکلب 

تسا تاواسم  هناخ  دوب  شوختسا  تافآ  راد  دنچ  رَه  رهوگ 
تسا تالآ  تخت و  تسا و  شرف  كاخناسکی  دوب  ادگ  هاش و  خاک 

رویز نکم  همهنیا  ار  هناخروآ  دایب  ار  روگ  هناخ 
رگنب یمَه  ار  روگ  یتخسبلَطَم  یشوخ  تحار و  همهنیا 

یمک تشادن  شندرم  مغ  زُجیمغ  دوبن  رگا  اریمدآ 
یمد گرم  دایب  دوبن  کیلتسنوزفا  مغ  همه  زا  گرم  مغ 

مک دش  نآ  دوزف و  نیا  ارچ  هکمغ  وا  دروخیم  زیچ  رَه  رهب 
مغ درادن  دوخ  گرم  رب  کیلدریگ  ازع  دش  هراپهراپ  را  ششفک 

شریس دنک  ناهج  زا  نز  مغشریپ  دنکیم  دنزرف  مغ 
 *** شرییغت دادن  شگرم  مغار  ششوه  هدوبر  ایند  مغ 
دشکیم اجکب  شراک  رخاکتسین  شاف  سک  چیه  تبقاع 
دشکیم اغدب  شراک  رخاکلاح  هدنخرف  نمؤم  اَسب  هچ  يا 

دشکیم افصب  شراک  رخاکرابودنبیب  قساف  اسب  هچ  يو 
دشکیم  اجکب  ینادن  وت  نوچتبقاع  زا  نک  فوخ  وشم  هّرغ 

سب یتفگن  يدومنب و  فرصسوه  يوه و  رد  هلمُج  ار  رمُع   201 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
يوه يوریپ  رهب  زا  هتشگایند  رد  وت  تقلخ  ایئوگ 

دش ششوپ  كاروخ و  باوخ و  فرصدش  ششوک  یعس و  وت  زا  ردقره 
ياهدمآ شوپ  دروخ و  یپ  ایياهدمآ  شون  رهب  ایئوگ 

دوب اجیب  جنر  تفر و  شلصاحدوب  ایند  يارب  يدرک  هچ  رَه 
دش یناف  تشذگ و  ینارماکدش  ینارماک  فرص  شلصاح 

يراوخ تنحم و  تسیچ  یگدنزيراتفرگ  زُجب  ایند  تسیچ 
يراتفرگ مغ و  تورث  تسیچمغ  تنحم و  تسیچ  دنزرف  نز و 

يرادنز ریسا  یگرزب  ردردپ  مام و  ریسا  يریغص  ات 
يراوخ مغ و  تمحز و  زا  زجبمیراد  ام  هک  یگدنز  نیا  تسین 
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نک يزادگناج  هاگرحس  هآ  هب  ایبنک  يزابقشع  كرت  دوب  لقع  هک  ترگ 
نک يزاین  یمد  مَه  قح  هگردب  ایبيدروآ  زاین  نانود  هگردب  سب  هچ 

نک يزاس  گرب و  رکف  رگد  زور  ياربشابم  صیرح  ردقنیا  ناهج  گرب  زاسب و 
نک يزامن  هزور و  رگد  زُور  ود  نیا  ردسوه  يوه و  یپ  زا  تشذگ  رمُع  مامت 

نک يزارفرَس  رآ و  یلع  وچ  یتدابعیمد  کیل  هدرک و  یسب  هزور  زامن و 
نک يزان  دوب  زور  نآ  رد  ماقم  ترگروُص  زا  شیپ  شیوخ  ملِع  لمع و  رب  زانم 

نک يزاسشیوخ  گرت  ورب  هتفگ  هار  زهاوخ  تقیقح  رگ  یهار و  بلاط  هک  رگا 
نک يزاب  هاوخ  جنر و  شکب  هاوخقرف  هچدوس  هچ  هتفگ  ریغب  تدابع  لاس  رازه 

نک يزاجم  ره  كرت  وا  زا  تقیقح  وجبيرد  چیه  رصع  ناطلُس  رد  زجب  وجم 
نک  يزارفرس  شاب و  وا  هدنب  مالغرذگب و  وا  ياوس  زا  ایب  داوج  نوچ  وت 

نتشیوخ هکنآ  ینبوبحم  درک  قیدصت  را  تسا  شوخ  یتسود  نآ   202 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
بوسنم تسودب  يزاس  ار 

بوکنم شیوخ  دزاس ز  ار  دوخ  سفن  هکنآ  زُجلماک  تسین  هک  دوخ  رب  یلامک  هدم  تبسن 
بولغم سفن  وت  يزاس  ات  وجب  لمع  هاریناد  هتکن  رعش و  رب  دیان  لامک  زگره 

بوذجم تسه  هک  ارنآ  دوبن  بذجب  تجاحبذاج  نحل  رعش و  رب  شجایتحا  هچ  لماک 
بولسم شیوخ  لاح  زا  هرابود  شدزاس  مهدرآ  تلاحشوخ  نحل  رعش و  هک  ارنآ 

بولطم ياههولج  ای  وکین  شقن  گنر و  ربدرآ  تسدب  ناوتیم  لد  یئوگ  هکنآ  تسفرح 
بوغرم ّطخ  قاروا و  تسنالفاغ  قیوشتهراپ  هچرگا  نآرق  دناوخب  یمه  نمؤم 

بوتکم ظفح  بَتک و  رب  دیاب  لفط  بیغرترایسب  هچرگا  شجنر  راک  یپ  دور  لقاع 
بویعم تسه  نید  نیاک  وج  وا  ریغ  راذگبروَد و  لسلست و  هار  زا  تدیاک  دیحوت 
بوخ  نارگید  دنیوگ  دنیوگب  راَدب  یموقدرک  نالفاغ  هیبنت  دیاب  داوج  يرآ 

هلصوح گنت  شدوش  رگا  دوب  نآ  گننهلسلس  تسه  شرگ  تسین  گنن  ریش  رب  *** 
هلحرم ودکی  دََور  رقف  راخ  يُور  ربتسود  ياضر  رد  رگا  تسین  راع  تسود  رب 

هلزنم گنس  ره  وت  رهب  تسه  هک  ورنآ  زگنسب  تَرَس  يدننزب  رگ  دابم  گنن 
هلهلهب يدیسرن  سک  حتفب  زگرهیبلاط  حتف  را  نک  گنج  شیوخ  سفن  اب 

هلگ رد  تسود  یتیانع  یب  یتسههتخورف ز  نارازهب  یلو  ارت  لدکی 
هلولو شیدنیم  تسه  هچ  رَه  رذگبرامگ ز  دوخ  لیمکت  یپ  زا  تّمه  هرابکی 

هلدلِد ردقنیا  یهدیم  شیوخب  یک  اترابتعا  رب  نز  اپ  هرَس  کی  راوهنادرم 
هلو ره  باحصا  هرامش  رد  دنرآزانب  یهر  تدنهد  تسود  میرح  رد  ات 

هّللجم تدنهد  سدق  میرح  ردناياهنایشآ  مرح  نارتوبک  نوچمه 
هلماُعم  نیا  اب  یتسه  ارک  وا  رد  دوبنسوه  ره  یتشذگب ز  رگا  داوج  يرآ 

همه رب  اپ  تشپدـندز  كاـپ  مدـق  هر  نیا  رد  هک  ناـنآ  شوخ  يا   203 ص : تمـصع ، تیبـلها  تما و  لـیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوـید 
دندز كاخ  نیا  یتسه 
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دندز كالفا  رب  دنتفرگ و  كاخ  زا  همیخورنیز  ناشیا  رب  گنت  يُدب  كاخ  هصرع 
دندز كانررش  هآ  قح  رد  رب  رَحَس  اتیبش  دنتفخن  تسود  مرک  ياوهب 

دندز كابیب  هچ  سفن  سوه  اوه و  ربلقعب  دنتفرگب و  ار  عرو  يوقت و  ریت 
دندز كالما  همه  رب  قبس  برق  رد  هک  اتلالح  دندروخن  دنتسب و  هب  رکذ  زا  زُج  بل 

دندز كالول  هحیَص  وا  رب  هکنآ  ریپمتسه و  نانآ  زا  نم  مشابن  رگ  مشوخ  لد 
دندز كاَبُشب  تسد  شمرح  نورب  زکمتسه  نانآ  زا  هگتولخ  لخاد  مین  رگ 

دندز كاچ  رگا  كاچ  نزب  ربص  نمادزور  بش و  اداوج  شاب  نارظتنم  لخاد 
تسا یهت  ایند  زا  هاوخایند  رَهبتسیک  رَهب  یناد  رادایند  سیف   ؟؟؟

شیرپ لاح  اب  تسودایند  تسهشیوخ  لثم  سکنآ  رب  دشورفب  سیف 
تفاین ارناک  وا  رب  دشورفب  سیفتفای  تسودایند  رادایند  هکنوچ 

داهن يرق  شیرادایندب و  نوچدراد  رادان  ار ، رادایند  سیف 
تشاذگیم يرقو  رادایندب  یکتشادن  يرق  وا و  دزن  ایند  هک  رگ 
زاین لها  زا  دمآ  شزاین  زازان  ربک و  ار  ینغ  دماک  همهنیا 

دینت توخن  رب  سیف و  درک و  زاندید  رادان  مدرم  زاین  نوچ 
شبحاص يارب  دنامیم  زابشبلاط  دباین  نوچ  یعاتم  ره 

یند عبط  زا  رادان  دهدیمینغره  سیف  رازاب  قنور 
تفاتب ُور  ار  نآ  دیامنن  دانتعاتفایب  جئار  دوخ  رازاب  ینغ  نوچ 

دابم کی  نآ  وگ  دیرخن  یکی  رگدایز  دش  شعاتم  رادیرخ  نوچ 
دنک شرادیرخ  ریغ  رب  زاندنک  شرازاب  فرص  زا  نوچ  بُجع 

ءایبنا  زا  قارتفا  يدومنیمءآینغا  لیخ  هک  يدوب  بَبَس  نیا 
زان دنشورفب  دنرخب و  ناشزانزاین  اب  ناشیاک  دوب  ناشعمط  نآ   204 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

قَلَم ناشیا  زا  دندوب  رظتنمقح  لها  اب  ناشبأَد  ُدب  نینچنیا 
ناشیوک زا  ربکب  يدندیمریمناشیوُخ  قَلمت  يدندیدن  نوچ 

ءآیقتا نیحلاص  لاج  رایءآیصوا  ءآیبنا و  زا  قح  لها 
رادن اراد و  دننیب  اوهکیرابتعا  درادن  ایند  ناشدزن 

یشن رک  درآ  راد  ایندب  یکیشزرا  ایندب  دهدن  دوخ  هکنآ 
زان ربک و  درخب  رادایند  یکزاغب ز  درخن  همه  ار  ایند  هکنآ 

رظن رد  ایند  دنیامنب  سپرََشب  رب  يدنتساوخیم  ایبنا 
رادن اراد و  قرف  دنامن  هکراوخ  تسَپ و  ار  وا  دنزاس  نانچنآ 

ءاوس رب  شدوبن  دوب و  دوب  هکاهبیب  ار  وا  دنزاس  نانچنآ 
دوب رتزّهجم  قح  رَهب  هکنازدوب  رتزّزعم  شرادان  هکلب 
رتشیپ مک  ِّتیلوئسمب  مهرتشیب  تغارف  شیب و  شتصرف 
اوه زا  ار  رَشب  يدندرک  كاپایبنا  مارم  يدوب  نینچنیا 
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تبترم دباین  نمؤم  زجب  هکتیبرت  يدومن  ناسینا  ار  قلخ 
راختفا ایند  لها  دزاسن  ایراوخ  شیوخ  ایند  رهب  دزاسن  سک 

ینَد يایندب  يدنزابن  لدینغ  يدنزاسن  تمرح  انغ  رب 
لاح رتنیئاپب ز  دشورفن  ربِکلامب  دیامنن  زان  مه  ینغ  ات 
ناتّما يدوب  لاونم  نیمه  ربنامز  ره  رد  ایبنا  دندوب  هک  ات 

ینغ مه  ریقف و  مه  یتشگزابینَد  عبط  نامه  رب  ناشیا  زا  دعب 
زاین دش  ّقلمت  نارادان  يوخزان  ربک و  رب  دش  يوخ  ار  اینغا 

دش زاب  نید  رد  داسفا  هر  سپدش  زاس  نآ  زا  یئاورپیب  قسف و 
عنق  نم  زع  عمطی و  نم  ّلذعمط  رب  یتفرگ  وخ  ناریقف  نوچ 

زاب تشگ  ّقلمت  میرکت و  بابزاین  يدنار  اینغا  رب  عمط  زا   205 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
ناشرادرِک زا  دنتسب  ورف  مَدناشراثیا  رب  دندُرب  عمط  نوچ 

لاون دیّمأب  يدومنن  یهنلالض  زا  فالخ و  زا  يدید  هچره 
درکن مک  ناشیا  زا  تمرح  مه  زابدرکن  مذ  يدید  قسف  ره  سکچیه 

دنتفای نادان  اناد و  هَمه  رددنتفایرد  شور  نیا  نوچ  اینغا 
زاِرتِحا نودب  یناراوه  ربزان  سیف و  ربکب و  يدنتشگ  هریچ 

سوه رب  يّدعت  ملظ و  دننکیمسَک  اوَرپیب ز  دنیامنب  قسف 
باتک نید و  دجسم و  عامتجا و  زباب  دندرک  ار  ضارعا  کمکمک 
دیشک نایغط  رب  راک  رخآ  هک  اتدیدش  دش  نایصع  شیب  يرُود  هچره 

مارتحا انتعا و  ِملاعب  ینمامتها  نید  رب  تسین  ار  اینغا 
نارفاک زا  ناشنیئآ  هریسنآ و  ریغ  زا  مسر  تسا و  مالسا  مسا 

دندش نیئآ  تعدب و  رَه  وریپدندش  نید  زا  نوُرب  ًامسَر  ياهّدع 
ناشراک ناشیأب  دراد  یگتسبناشرایسب  هّدع  ناریقف  زا  و 

دننک ناشیا  زا  هریس  رد  يوریپهدننک  نابابرا  دیلقت  مَرَج  ال 
ینَد يوخ  نارسَمه  نآ  زا  دریگینغ  دش  سکنآ  رَه  رگید  هّدع 

ءاینغا اب  دنک  شزاس  عمط  زاءانَع  رقف و  رد  هدنامیقاب  هکناو 
دندش رَثکا  وریپ  مه  عَبَّتلابدندش  رَد  نید  زا  رَثکا  دندید  وچ  ای 

تسَپ تشگ  شمظُع  دُرب و  نید  تمرحتسکش  ار  ّدَس  اینغا  راک  هکلب 
راوخ دیدرگ  عرو  يوقت و  دهزرابتِعایب و  دندش  نید  ناملاع 

دید هلمج  فالخرب  دوخ  ناوت  یکدیدپ  ددرگ  رگا  هاوخنید  یکدنا 
دش رادایند  هاوخایند و  نآدش ز  راوخنید  ردق  ره  ناجیا  لصاح 

تخاس  رادایندب  ین  ایندب  ینتخانش  نید  مارَم  سک  نآ  داوجیا 
يادزب لهج  امع و  ار ز  لديآ  زاب  شیوخب  یمَد  هعیش  يا   206 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

دیمهفن هدرمش و  هعیش  دوخدیلقتب  هَّنظمب و  يرمُع 
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یتفرگ نآ  نیا و  زا  تنافرِعیتفرب  نآ  نیا و  یپ  رد  ای 
شیوخ فراعم  ياهتخاس  سپشیک  همه  زا  هدومن  طلخ  ای 

خسانت یهگ  هفسلف و  هگخّیشت  فّوصت و  یهاگ ز 
ار قح  ریغ  هعیشب  هدیمانار  قَِرف  دیاقع  هتفرگب 

قیقحتب ياهعیش  هک  هدرک  شوخقیرذت  ّنظ و  نسُحب  رمُع  کی 
ینوبز يرامشب و  فراعینوُرب  يرامش و  هعیش  دوخ 

رَسارَس شفراعم  لفاغرسکی ز  هعیش  لوصأب  لهاج 
تسوا شینعم  هعیش  هتشادنپتسودیلع  دوب  لد  هک  رورغم 

سَکان هس  نآ  يرامش  ضوغبمسَب  نآ  عّیشت  رد  هتشادنپ 
میلست دورد و  اب  يرآ و  دایمیظعت  هب  ار  هّمئا  مان  ای 

ناشالب رب  وت  يروخ  سوسفاناشالتبا  رب  ینک  هیرگ  ای 
ینارب ناشمسا  مَسَق  رد  اییناوخ  هضور  ینک و  رذن  ای 

تجاح لاوئس  هگ  هدومنبترایز و  ناشربق  هاگ ز  ای 
ملاعم عّیشت و  لصا  زامسارم  نیأب  ياهدش  عناق 

تسا داقتعا  عّیشت  نازیمتسا  داد  تمالع و  هلمُج  نیا 
تمالع ار  هیش  هن  هعیش  ردّتبحم  هناشن  تساهنیا 
نید هّمئا  یتسود  ابنیئآ  هعیش  نایم  تسا  قرف 

بهذم لها  موُسر  لعف  اببتکم  هعیش  نایم  تسا  قرف 
یتسا بهذم  لصا  هعیش  ینیتسا  بهذم  لها  هعیش  وت 
دساف  ياههدیقع  رذگبدئاقع ز  رد  شوکب  هعیشیا 

تسا لصو  لصف و  هدیقعب  اهنتتسا  لصا  هک  نک  هدیقع  حیحصت   207 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
دنرامش شبهاذم  لها  زا  ودنرادب  شاهدیقعب  سکره 

یشابن ینادب و  هعیش  دوخیشالت  همه  زا  سپ  تسا  فیح 
عّیشت زا  تدنرمش  نوریبعفادت  يوعد و  همه  زا  دَعب 

دساف حیحص و  امن  زاتممدئاقع  رد  شوکب  هعیشیا 
شوگ نکب  ار  هّمئا  راتفگشوک  لمع  رد  عورُفب  هگناو 

دوبن ماما  زا  يوریپ  زُجدوبن  مان  فرصب  هعیش  نوچ 
تسا زیمت  تمالع و  هعیش  ردتسا  زیچ  ود  يوریپ  روظنم ز 

تسا داقتعا  تسا و  لمع  رد  ناوتسا  دارم  يوریپ  ود  هعیش  زا 
راکنایز صقان  هعیش  وارات  دوب  لمع  يوریپ  رگ 

تسا نورب  شکلسم  هعیش و  زاتسنود  هدیقع  يوریپ  رو 
ریاغم ای  دوب و  هعیش  نوچرهاظ  موسر  لمع و  یهاوخ 

هدیقعلا دساف  ملاع  زاهدیقع  شوخ  هک  رگا  هب  لهاج 
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تسا دار  هچ  را  یفوص  فراع  زاتسا  داقتعا  شوخ  رگا  هب  قساف 
یتسا صقان  هک  دوبن  نیا  زجیتسا  صلاخ  هک  رگا  لهاج  نآ 

تسیلاُبی هک ال  دوبن  نیا  زُجتسیلاع  هدیقع  رگا  قساف  ناو 
هدیزگ هر  ریغ  فراع  ناوهدیقعلا  دساف  ملاع  نآ 

لفاغ هچرگا  دور  ههاریبلطاب  تسا و  عّیشت  جراخ ز 
دباع هچ  قساف و  هچ  هارمُگدماع  هچ  یطخم و  هچ  ههاریب 

تسا میحج  وا  ّرَقَم  هارمگتسا  میصن  ار  هدنور  هار  رب 
یمان ریغ  هدنامن  هعیش  زایمایپ  زُج  داوج  دوبن ز 

« ّیعابر »

تسین  ناملس  دیزگ  يوقت  هکرهتسین  ناملسم  ادخ  دیوگ  هکرَه 
تسین ناماما  وریپ  زج  هعیشهعیش  ناوخم  یلع  دیوگ  هکره   208 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

( هّقح تسایر  تسایر و  رد  )

تسیناش ّزع و  ار  وا  رَم  قح  دزنبتسین  اوران  هتاذب  دوخ  تسایر 
تسین اوران  شلها  رهب  تسایرهنرگو  دوبن  اور  نالهاانب 

تسین ارس  نیا  مَظنم  نآ  نودبتسماظن  ردنا  لیخد  دوخ  تسایر 
تسین اج  تسا و  راکاطخ  شلها  زُجببسانم  یلها  ار  زیچ  رَه  دوب 

تسین ازس  رگید  رب  لها  رب  زجبشمامت  دراد  اههبعش  تسایر 
تسین اجب  شطرش  رگا  لها  دشابنراک  رد  تسه  یطورش  ار  تسایر 

تسین ادخ  ضوغبم  زین  هتاذبدوبن  مومذم  دوخبدوخ  تسایر 
تسینابساپ ظفح و  تسین  تسایريوقت  دهز و  اب  دوب  رگ  تسایر 
تسینارماک شون و  شیع و  ياربتسایند  رهب  زک  دوب  نآ  تسایر 

تسین ازج  رجا و  یب  تسه  تدابعتسایر  زا  دش  ادخ  شدصق  رگا 
تسیناش ّزع و  ار  یبن  زه  سپ  ارچدوب  ادخ  ضوغبَم  هک  رگ  تسایر 

تسا یناشن  ار  تسایر  اهنیا  هَمهتیالو  ای  تماما  ای  تّوبن 
تسا ینارمکُح  تیالو  ای  تمامادوب  ناوت  یک  تسایریب  تّوبن 

تسین امش  ّقح  نیاک  داد  تسیارنامیلُس  دوادب و  ًامسر  ادخ 
تسا ینار  هاج  تسایر  رَه  یئوگنوت  ات  دومرف  دوخ  َکلُملا  ِیتُوی  و 

تسیناکم ّزع و  ار  لها  هنرگوتسایر  دوبن  اور  نالهاانب 
تسا یناد  یلاع و  رب  شخبتیاضردزاسب  مدرم  اب  هکنآ  تسا  لها  هن 

تسا یناف  تسین  یقاب  کلم  نیا  زجبتسیرادکلم  لوصا  مسر و  نیا  هک 
تسا یناث  بوصنم  قح  لها  زا  ای  وبوصنم  هتشگ  قح  زا  هکنآ  لها  دوب 
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تسینامز  رود و  رهب  کلام  وا  وچتسا  راگدرک  نأش  هکنوچ  تسایر 
تسین افویب  هچرگ  لهاان  دوبهن  رو  تسا  لها  دهد  دوخ  وا  رگا   209 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

تسیناشن مه  ار  ادخ  زا  تسایرشومارف  امنم  ار  هتکن  نیا  داوج 

( میوریم راّطع  یئانس و  یپ  زا  ام  تسیولوم : تیب  لباقم  رد  تایبا  نیا  )

میوریم راّطع  یئانس و  یپ  زا  ینمیوریم  راهطا  هّمئا  یپ  زا  ام 
میوریم راکاطخ  هورگ  یپ  زا  ینتسا  تجاح  راّطع  یئانس و  رب  هن  ار  ام 

میوریم رابخا  هیآ و  قیرط  رب  امتسا  تجاح  هچ  شباتک  يولومب و  ار  ام 
میوریم راونا  هدراهچ  جهنم  ربمیایمسر  نافرع  تمکح و  ام ز  رازیب 

میوریم راربا  هقیرط  کلسم و  ربمارم  یلع  وب  ین  کلسم و  دیعس  وب  ین 
میوریم رادنید  هدنکف و  رَس  تشپ  ردیبرغم  یلازغ و  دیزیاب و  روصنم و 

میوریم رادنپب  هن  ار  عرش  هار  اممهو  ریغ  تسین  يرََشب  یمسر  نافرع 
میوریم راّرک  ردیح  ار  هاش  ربمیقتسم  میمیوق  طارص  هطُخ  رب 

میوریم راوید  هن  هناخ  نورد  رد  زایفسلف  مه  ین و  یفوص و  جاجوعا  ین 
میوریم ران  يوسب  ور  هنایفوص  ینمیاهتشگ  سودرف  بلاط  عرش  هار  زا 

میوریم راّمخ  هناخ  ریپ و  هب  ور  ینمیهنیم  تابارخ  هاقناخب و  اپ  ین 
میوریم راّفک  هر  نایفوص  نوچمه  ینمیرگنن  رّانز  تب و  رب  میملسُم  ام 

میوریم راهطا  هّمئا  یپ  دیوگتسا  یعقاو  ناملسم  هکره  داوج  يرآ 

( خلا دش  ناهن  درب و  لد  دمارب  راّیع  تب  نآ  لکشب  زور  ره  هدش  هدورس  يولوم  لزغ  نیا  باوج  رد  تایبا  نیا  )

دش ناهج  راّکمدمآرب  رازابب  رکم  یپ  سیلبا 
دش ناهن  درب و  نیددمآرب  راّیع  تب  هظحل  ره 

یقلخ نزهر  دشیقلدب  یقرزب و  یلکشب و  زور  ره 
دش نآ  زا  دنسروخدمآ  رب  راّفک  فص  ردنا  رتشیب  ات 

رّانز  تب و  رَه  زارادومن  درک  دوخ  لالضا ز  هشقن  دص 
دش ناگمه  بطقدمآرب  رادمَلَع  رارشا  همه  رب  ات   210 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

دودرم هدنام و  اودورطم  هدنار و  قح  هگرد  زا  دش  هک  مدنآ 
دش نایع  لاکشادمآرب  راّکم  دش و  لّکشت  هب  شرکف 

دودرم یغاط  نآاوغا  یپ  اّوح  مدآ و  رَبب  دش  هگ 
دش نانجب  دراودمآرب  رام  نهد  رد  نانکسیبلت 

لیباه نتشک  ربدرک  وا  يرای  دش و  لیباق  مدمَه  هگ 
دشنایع قسف  رَهدمآرب  راّجف  توهش  دَدَم  رب  هگ 

راّیع نمشدنآموق  وا  رب  ردنا  روشب  داتفا  رد  حون  اب 
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دش نانزگنس  زادمآرب  رازآ  یپ  ردنا  هک  دوب  وا 
هنیک درک ز  یپحلاص  هقان  نآ  تبقاع  دش و  رادیق 

دشنانچ راک  اتدمآرب  رادیق  لخاد  رد  هک  دوب  وا 
دورمن لکیه  ردتسب  رمک  راّیع  تب  نآ  لیلخ  ّدض  رب 

دش نانج  وچ  شتآدمآرب  رایسب  شتآ  نآ  شکمزیه 
فسوی تقُرف  ردتخیر  الب  جوم  وا  رب  بوقعی و  نمشد  دش 

دشنایع هتشگ  مگدمآرب  رابرگد  تخب  دش و  روک  ات 
شدنکف هاچ  رددیهمتب  دُرب و  دَسَح  قیّدص  فسوی  رب 

دشناسخ مغر  ربدمآرب  راوکلم  رصم  رد  هک  تساوخ  قح 
دش تفصنوعرفاضیب  ِدی  ِّدض  هک  دوب  ومه  هک  اّقح 

دشنایم شرحسدمآرب ز  راّحس  هک  موق  نآ  هن  دوب  وا 
یموق نزهر  دشدروآرب  هلاسوگ  زاوآ ز  هک  دوب  وا 

دش نانکهدجس  دوخدمآرب  راکمه  يرماس  اب  تخاس و  دوخ 
یسوم  تّما  ردرادومن  تشگ  وا  زا  ّتیدوهی  نیئآ 

دش نایع  هنتف  سپدمآرب  رادیدپ  هقِرف  یکی  داتفه و   211 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
یسیع نتشک  ربنادوهی  تخیگنارب  درک و  اپب  راد  سپ 
دش ناهج  بوبحمدمآرب  راد  َرب  ِز  زا  کلفب  یسیع 

يراصن درک  اتیسیع  تّما  يوس  فاتشب  سلوپ و  دش 
دشنایع هنیک  سبدمآرب  رادومن  هقرف  ات  ود  داتفه و 

اّیرکز ییَحیيراوخب  تشک  ات  هک  تخیگنارب  هنتف  وا 
دش ناتفصیفوصدمآرب  راّیع  ُتب  نآ  نانکصقر  سپ 
میامش ّبر  نمتفگیم  دش و  ربونص  ناتخرد  فوج  رد 
دش نایع  رای  ناکدمآرب  رایسب  يراز  نارخروگ  ناز 
يریپ تروص  ردهَودَن  لخاد  دش  دمآ و  شیرق  هارمه 

دش نآ  هن  تساوخ  قحدمآرب  رای  یبن  لتق  تروشم  رب 
راّیع تب  نآ  زابتفر  دحا  گنج  رد  دش و  هقارُس  لکش  رد 

دش ناهن  دیدرگدمآرب و  ران  زا  ياهبرَح  اب  وچ  لیربج 
هفیلخ دیسوبهفیقَس  زور  رد  دش و  يریپ  تروص  رد 

دش ناوج  ریپ و  هگدمآرب  راوطأب  زور  رَه  هک  دوب  وا 
درک رگد  ياغوغاج  رهب  زور  رَه  هک  دوب  ومه  هّصقلا 

دش نامز  ناّتفدمآرب  رادرَس  هشیاع  لمج  اب  هگ 
ین ِرَسب  نآرقدرک  نایع  رکم  دش و  دنه  رسپ  اب  هگ 
دش نانزریشمشدمآرب  راّدغ  دش و  جراوخ  رای  هگ 
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تفگ ادخ  لیخ  ایبیغرت  یپ  زو  رمک  تَسب  نیسُح  لتق  رب 
دش ناغفب  اهلددمآرب  راوخنوخ  همهنآ  ودع  لیخ  ات 

لباقمب  ُتب  کیتخیگنارب  دوب  نایع  یماما و  دوب  ات 
دش ناتب  رود  اتدمآرب  راوید  رد و  ره  فرط و  ره  زو   212 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

تبیغ هدرپ  ردقلخ  نیا  زا  تشگ  ناهن  دوعوم  تّجح  نوچ 
دش نارگ  رابرَسدمآرب  راتخم  هدازآ و  رگهلیح  نآ 

فّوصت شقن  دزجنر  زا  یکدنا  دوش  دوسآ  هک  تساوخ  سپ 
دش ناسخ  ناّکددمآرب  راّود  هدکُتب  نیا  دوخبدوخ  ات 
نیطایش نارقاشیوخ  لدب  درامگ  تساوخ  رََشب  سنج  زا 

دش نامز  ناطیشدمآرب  راکایر  باطقا  هلسلس  کی 
یبطق دشرم و  رهسیلبا  تشاد ز  مک  هن  سیبلبت  هکنیا  اب 
دش نانکهولج  دوخدمآرب  رای  دّحتم و  یگمه  اب  دش 

روصنم لخاد  هگهّللا  اَنا  تفگ  دش و  روفیط  لخاد  هگ 
دش ناهج  دورطمدمآرب  راد  ِرَس  ّقَحلا و  اَنا  تفگ  ات 

نّونلا وذ  لکیه  هگیلبش  تروص  هگ  دمآ و  دینُج  لکش  هگ 
دش نامه  دوب و  دوخدمآرب  راّطع  زو  یلازغ  یهاگ ز 

؟؟؟ ظفال ظفاح  نوچنارازه  هنوگنیا  زا  سمش و  يولوم و  هگ 
دش نارگن  روخرددمآرب  رارشا  لکیه  رد  هک  تسیرهد 
هقرف ود  داتفهرگید و  هرف  هگ  یخیش و  هگ  یفوص و  هگ 

دش نارخ  رادرَسدمآرب  راّدغ  رفاک و  اهب  باب و  هگ 
مولعم دعوم  اتلّکشت  هتشر  نیا  ندش  دهاوخن  خوسنم 

دش ناهن  درب و  نیددمآرب  راّیع  تب  نآ  لکش  هچب  رگنب 
شدیوشم رکنمرادنپ  هناداوج ز  تسا  ّقح  هتفگ  نیا 

دش نایخزود  زادمآرب  راکنأب  هک  سَک  نآ  دوب  رفاک 
حیحَص  لِعف  نایمب  درآ  هک  تسنآ  فراعحیصف  رعش  نابزب  درآ  هک  تسین  نآ  فراع 

ظافلأب تسین  يرظن  ار  نالقاعدـنور  ظافلا  تنیز  بقع  زا  نالهاج   213 ص : تمـصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
حیلم

حیرَص زاوآب  قلخ  همهب  مناسریمیلو  ظفل  همهب  میوگب  رعش  یَمه  دوخ 
حیرق نسُح  سِلَس و  عبطب  تسین  تفرعملامک  نافرع و  هن  تسلامج  تسا و  نسُح  رعش 

حیبص هجو  شوخ و  قطن  شوخ و  زاوآب  سَکدیسرن  یئاج  هک  ظفل  بلطم  وج  قح  برق 
حیبق هچ  یحیلم  هچ  روایب  کین  لمعتسا  ناسکی  ادخ  دزن  ون  هنهک و  هماج 

حیرض ربق  رب  هک  عقن  دوب  هچ  ار  یخزودنیریش  اولح  نتفگ  زا  دشن  زگره  ماک 
 ** حیسم وچمه  يرذگ  ایند  هچرگ ز  تلمعدوس  هچ  هن  را  داوج  شاب  قح  هتفگ  عبات 
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يراکفا عیدب  اب  میوگ  قح  لصو  هاريرای  دنک  رگا  فطل  مدج  ِرَس و  رب  زاب 
يراسفا ّلُج و  هک  ای  رس  ای  تروصب و  ایهلصو  دوخب  ینز  تک  تسین  نآ  زیزعلا  هار 

يراج ّتنُسب  ای  تسا  نآرقب  لمع  ناویئوپیم  هار  هک  يا  تسین  تعیرش  زُج  هار 
يرادنید قدص  هک  رگ  نز  رتمک  فال  هنروتسا  ادیپ  وا  تعیرش  رد  دشاب  یتقیقح  رگ 

يراّکم ردغ و  هک  زُج  دشرم  ینعم  تسیچتسا  ریوزت  ریپ  خیش و  لهاج  يا  تسیچ  ریپ 
يراصنا ّیسلجم و  ّینیلک و  یسوطدنتفر و  ناورهر  وچمه  تسین  تدصق  هک  را  ورهر 

يرابخا لها  هک  رگ  تسا  رابخا  ياجک  ایینآرق  لها  هک  رگ  تسا  نآرق  ياجک  رد 
يراّیع يوریپ ز  یئامنب  هک  ارت  ایدِشرُملا  َنا  يوعد  ار  لهاج  هدرک  رما 

يراّحس تسا و  هدبعش  يورمان  ياهرکذناسکی  دوب  ام  دزن  هناختب  هاقناخ و 
يراطیب تسه  زین  مه  ار  رخ  واگ و  هن  رويریپ  دوب  شرفعج  زُج  دیابن  يرفعج 

يرآ دوخ  هدیسران  يو  زک  دوب  نآ  تعدبتعدب  وجم  یلئاق  رَفعج  هتفگب  رگ 
يرادومن دنکیم  شیاپ  رس و  زا  تعدبرگنب  دوخ  نادشُرم  اشگب  قحب  تاهدید 

يرادیب هب  ناگتفخ  ریوزت  اب  دنربیمناداّیص  هورگ  نیا  یباوخ و  رد  وت  یکی  ات 
يرایشه هک  ات  شاب  ناهابوُر  رَذَح ز  ابدش  دیابن  نامز  نیا  شیوخ  زا  داوجیا  لفاغ 

دندیدن  يزیچ  یگتسخ  زا  ریغبدندیود  یشیورد  لابند  یسب 
دنتفخ دندید و  ناینیشیپ  نآ  هکدنتفگ  چیه  دندیدن  دنتسخ و  وچ   214 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

قباس تسا  دُرب  ار  قبس  يوگ  هکقح  ّنظ ال  نیا  دوب  قباس  رهب 
رود هر  نیا  دیّمأب  مئاد  دوررورغم  ریغ  رب  یکی  ره  ناسنیدب 

تسین قحتسم  رگید  درب و  کی  نآ  هکتسین  قَبَس  يوگ  قح  هک  دمهفیمن 
تسا صاصتخا  شتقو  صاخ و  شلها  هکتسا  صاخ  ردب  ای  دُحا  نوچمه  نیا  هن 

تسا ماع  تسا و  زاب  یسک  ره  يوربتسا  مایق  زور  ات  هک  قح  قیرط 
شیورد مان  زج  نایم  رد  هدنامنشیپ  زا  دندرب  قَبَس  يوگ  وگم 

سَک همهنآ  دندیدن  یمان  زُجبسپ  زا  شیپ و  زاک  یتسین  هگآ  وت 
شیورد مان  زُج  رثا  زا  دندیدنشیپ  سپ و  زا  هنرگو  يرورغم  وت 

دندیدن يزیچ  یگتسخ  زا  ریغبدندیود  یشیورد  مان  رب  همه 
دندرک ماد  ار  وا  مان  یهورگدندرک  مان  ریسا  دوخ  یهورگ 

دش ّيز  دب  هتشگن  يزار  رخفدش  يز  زا  جراخ  هک  يزار  رخف 
دش يزار  رخف  یّنس و  دوبدوب  يزار  رخف  هک  ینآ  زا  شیپ 

دوب یلازغ  شلَوا  زا  هک  هندومیپ  یهرمگ  هک  یلازغ  نآ 
دوب یلابی  هکنآ ال  زا  سپ  دشلّوا  دوبن  يولوم  يولوم 

ّجوعم ارچ  نهک  نیا  وگم  وتجک  ینیب  هک  نهک  تخرد  رَه 
جک دش  شیلاهنون  رد  هکلبیلاسنهک  رد  هدیدرگن  جک 

شیک ار  نامه  دنک  رخآب  اتشیپ  زا  تفر  هک  یهر  ره  رب  هک  رَه 
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شیپ  زا  يُدب  جک  هک  یتخرد  نوچّومن  دشر و  دننکیم  نامه  رب 
تسین قلد  هقرخ و  یشیوردبراگدرک و  تعاط  دوب  تدابع   215 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

تسین قلخ  تمدخ  زجب  تدابعتفگ  تیب  نیا  هک  سکنآ  تفگ  طلغ 
تسین قلد  زج  هنرو  دوب  تدابعدوب  تعاط  قلخ  تمدخ  رگا 

تسین قلخ  دئاع  نآ  رد  يدوس  هکار  هدنب  دوب  تدابع  نارازه 
يوعد هن  دوب  يوقت  تعاط  لوبق  طرشيوقت  ناادم ز  رتهب  یسانشادخ  زا  دعب 

يوقت تسه  هک  ارنآ  شیوشت  هچ  اههتفگ  زاشیدنیم  سک  يوقت ز  تدوب  هک  لمع  رَه  رد 
اورپ هچ  اههتفگ  زا  ددنسپیم  تسود  رگشیوخ  تنیط  سَک ز  رَه  دیوگب  ات  راذگب 

اولح تسین  دنیوگ  را  كاب  هچ  ياهتخپ  روحدم  زا  یباین  اولح  یتخپن  رگا  اولح 
يوثَم دلخب  درآ  تسا  نید  رادَم  يوقتنامیا  نید و  لها  يا  نایغط  هن  امن  يوقت 

اّوَح ناشن  نز  رد  مدآ  يوخ  درم  رددبای  روهظ  دیاب  ناویح  هن  یمدآ  رگ 
يوجن ّرِس و  هدرپیب  تسا  راکشآ  قح  دزننطاب  قافن  كرِش و  یشوپب  رگا  ام  رب 

يوعد دوب ز  ادیپ  تقیقح  قح  دزن  ردیفوص  وچ  نالهاج  رب  یئامن  هبتشم  رگ 
يوقا ُطایتحَالأف  فّقوت  نک  ههبش  ردوُج  وا  یهن  رما و  رد  یئوج  هک  را  قح  هار 

هب منک  متخ  ار  لصف  نیا  هک  منیبیم  راوازـس  نیا  زا  دـعب  يوحف  نک ز  مهف  دوخ  ار  قَِرف  هَمه  مکحتقیقح  قح و  هار  تسنیا  داوج  يرآ 
لّکوتم يارب  ع )  ) یقنلا یلع  ماما  ترـضح  ارنآ  زا  تیب  دـنچ  هک  یـسرافب  ریقح  نیا  مظن  اب  ع )  ) نینمؤملا ریما  هب  بوسنم  ناوید  زا  یتایبا 

دّلجم 12 رد  هر  یـسلجم  هماّلع  هکنانچ  شاهّیـضق  تخاس . بلقنم  دوب  یتسم  لاح  رد  هکنیا  اب  تشاد و  هک  یـشکرس  نآ  اب  ار  وا  دناوخ و 
مق لها  زا  شنایعیـش  اب  ع )  ) ماما هک  دـندرک  تیاعـس  لّکوتم  دزنب  ناگدننکتیاعـس  هک  تسنیا  دـنکیم  لـقن  زین  بهّذـلا  جورم  زا  راـحب 

هنابـش ار  یعمج  سپ  دراد  تلود  رب  جورخ  دـصق  تسا و  دوجوم  اههحلـسا  اـههمان و  شاهناـخ  رد  دـنکیم و  حالـس  عمج  دراد و  هبتاـکم 
دندرک شیتفت  هچنآ  هدرک  مجاهت  شاهناخب  نامگیب  داتسرف و  ترضحنآ  هناخب 

216 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
هّجوتم هتـسشن  كاخ  يور  رب  هدرک و  نت  رب  مشپ  زا  ياهماج  هتـسب و  دوخ  يورب  رد  ياهرجح  رد  ترـضحنآ  هک  دـندید  دـنتفاین و  يزیچ 

هداهن و بارش  مزب  لّکوتم  دنتفگ  ار  ّتیفیک  ودندروآ  لّکوتم  دزنب  هتـشادرب و  لاحنامهب  ار  ترـضحنآ  تسا  نآرق  ندناوخ  لوغـشم  هلبقب 
زا ریقوت  تفرگ  تبیه  ار  وا  داـتفا  ترـضحنآب  شمـشچ  نوچ  دـش  دراو  وا  رب  ترـضحنآ  لاـحنامه  رد  هک  تشاد  تسد  رد  بارـش  ماـج 
ام هّللا  دومرف و  درک  فراـعت  ترـضحنآ  هب  تشاد  تسد  رد  هک  یبارـش  ماـج  دـیناشن  دوخ  يولهپ  رد  ار  ترـضحنآ  هدومن و  ترـضحنآ 

فاعم ار  رـضحنآ  سپ  رادـب  فاعم  ارم  هدـشن  طولخم  نم  نوخ  تشوگ و  اب  بارـش  زگره  مسق  ادـخب  ینفعاف  ّطق  یمد  یمحل و  یماحی 
يارب رعش  يروخیمن  بارش  هک  نونکا  سپ  تفگ  دنراد  تسود  دوخ  مزب  رد  ار  ینارانغ  یناوخرعـش و  بارـش  مزب  لها  نوچ  یلو  تشاد 
یتایبا زا  لّوا  تیب  شش  ترضح  سپ  دشاب  هچره  تسین  ياهراچ  متفگ  مظفاح  رعـش  یمک  نم  رعّـشلاب  ۀیاوّرلا  لیلق  ّینا  دومرف  ناوخب  نم 

نیمز رب  تشاد  تسد  رد  هک  بارـش  ماج  لّکوتم  سپ  هدرک  رکذ  تیب  هن  رـصم  عبط  عوبطم  بهّذلا  جورم  رد  یلو  دناوخ  دوشیم  رکذ  هک 
تایبا نآ  دوب  ضقتنم  شزور  رد  لّکوتم  شیع  دنتسیرگ و  زین  راّضح  همه  دش و  رت  شمشچ  کشا  زا  شنساحم  هک  تسیرگ  نانچ  دز و 

: تسنیا تسناوید  رد  هچنآ  هّیقب  اب 
للقلا مهعفنی  ملف  لاجّرلا  بلغمهسرحت  لابجألا  للق  یلع  اوت  اب 

اولزن ام  سئب  ای  مهرباقم  یلامهلقاعم  نع  ّزع  دعب  اولزنتسا  و 
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للحلا ناجیّتلا و  ةرّسألا و  نیامهنف  ددعب  نم  حزاص  مهادان 
للکلا راتسألا و  برضت  اهنود  نمۀبّجحم  تناک  یّتلا  هوجولا  نیا 

لقتنت دوّدلا  اهیلع  هوجولا  کلتمه  کئاس  نیح  مهنع  ربقلا  حبصفاف 
اولکا دق  لکألا  لوط  دعب  اوحبصأفاوبرش  ام  اهی و  اولکا  ام  لاط  دق 

اولحترا ءآدعألا و  یلع  اهوفّلخفاورخّدا  لاومألا و  اوزنک  ام  لاط  و 
اولقتنا نیلهألا و  روّدلا و  اوقراففمهنصحتل  ارود  اودّیش  ام  لاط  و 

اولحر  دق  ثادجألا  یلا  اهونکاس  وۀلّطعم  اشحو  مهنکاسم  تحضا 
لوخلا لیخلا و  نیا  دونجلا و  نیاهتّینم  تفاو  ذا  ۀفیلخلا  لس   217 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

اولمح ول  نیوقملا  ۀبصعلاب  ءونتاهحتافم  تناک  یّتلا  زونکلا  نیا 
لسألا ضیبلا و  نیا  دیدحلا و  نیااددع  مهتدصرا  یّتلا  دیبعلا  نیا 

لبّذلا ۀیّطخلا  مراوّصلا و  نیااوعنص  ام  ناملغلا  سراوفلا و  نیا 
لهتبی وه  اعیرص و  هوار  اّملمهتفیلخ  اوفکی  ملا  ةافکلا  نیا 

لوّدلا اهب  یمحت  یّتلا  ةامحلا  نیااوبضغ  اذا  اوج  ام  یّتلا  ةامکلا  نیا 
لصتنتب توملا  ماهس  کتتا  اّملمهمهسأب  عنمت  ملا  ةامّرلا  نیا 

لجألا کب  یفاو  ذا  ۀّینملا  کنعاوعفد  امیض و ال  اوعنم  ام  تاهیه 
لیحلا اهیف و ال  تعفن  یقّرلا  واولذب ال  ول  کنع  اهتعفد  یشّرلا  و ال 
اولعف ام  حبق  ای  اهل  كومّلس  لبمهبرقا  كاساو  كودعاس و ال  ام 

لجر مهنیب  نم  هب  فوطی  ودحا ال  اهب  یتای  كربق ال  لاب  ام 
اولغش دق  لاملا  ماستقاب  مهّلک  واحرّطم  اّیسنم و  كرکذ  لاب  ام 

لجولا عوّرلا و  هیفنک  نم  كاشغیهب  سینا  اشحو ال  كربق  لاب  ام 
لیجولا توملا و  هیلع  خانا  ّالاکلم  یلع  تماد  امف  ّنرکنت  ال 

لصّتم توملا  لابجب  هحور  والصّتم  شیعلا  ماود  اوجری  فیک  و 
لقتنم هنع و  لئاز  هکلم  وضرغ  يدّرلا  تاّینبل  همسج  و 

همجرت

ناشن مانیب و  دنتشگ  ایلاحناهج  رد  ناهاش  دندوب  اَسب  يا 
دنتخاس رگنس  هوک  ياههُّلقدنتخاس  رکسعُم  ناهوک  رَس  رب 

لاجر ناریلد  يداد  ناشساپلابج  رد  يدنتشاذگب  بش  زور و 
دشن عفاد  نابساپ  لاجر  ناودشن  عفان  اههُّلق  نآ  ار  گرم 

هاگیاج  دش  ناشروگ  نایم  ردهاگراب  نآ  زا  سپ  تّزع  نآ  دَعب 
دورف ّتلذ  اب  هراب  راصِح و  نازدوزب  ار  ناشیا  دندروایب  سپ   218 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

لالَج هاج و  تّزع و  نآ  سپ  زالاقتنا  لوزن و  نیا  تسا  تشز  هچ  يا 
دندش رویز  رز و  زا  نادرگ  يوردندش  ردنا  روگ  كاخ  ریزب  نوچ 
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اون ناشیا  اب  درک  شیادن  ردادن  يداد  رد  ریهد  ِّیچراج 
ریرح تفبرز و  اهرز و  رویزریرس و  نآ  تخت و  جات و  نآ  دش  هچ  وُک ،

دندش نادرگ  ُور  قلخ  نایم  زادندش  ناهنپ  رد  هک  اهوُر  نآ  دش  نوچ 
اههّلِک نایم  يدندونغیماههدَرپ  يدندزیم  ناشیا  رهب 

حیحص رگنب  ایب  ناه  اتفگربقحیضف  اب  يدانم  نآ  باوج  رد 
نیمز مرِک  دودیم  اهنآ  رب  هکنیبب  اهور  نآ  روگ  نایم  رد 

مامت يرمُعکی  دندروخ  ناهج  ردماعط  زا  بارش و  زا  رایسب  هچ  يا 
دندش نامرِک  نیا  لوکأم  ایلاحدنُدب  نالاّکآ  هک  يدنچ  سپ  زا 

كاخ مرِک  كاروخ  يدنتشگ  لاحكاروخ  يدندروخ  هک  ناراوخاذغ  نآ 
لالح زا  مارح و  زا  دندرک  فرصلام  عمج  رد  نامز  زا  رایسب  هچ  هو 

دنتخات وُس  رَه  لاوما  یپ  زادنتخاس  رئاخذ  جنگ و  دوخ  رهب 
دنتشاذگب نانمشد  رب  همهنآدنتشادرب  رظن  دندرک و  چوک 

نیصَح نصِح  دوب  ات  يدنتخاسنیتم  ياهانب  اهتدم  هچ  هو 
دندش ناریو  هناخ  رد  لقتنمدندشنوریب  اههناخ  انب و  زا 

ناشیاج لّطعم  یلاخ و  هدنامناشیاوأم  نکسَم و  نآ  ایلاح 
یبغار شنیبغار  نآ  زا  تسینیبحاصیب  زا  تسا  زیگناتشحو 

دندش ناماسیب  هتفگ  ناماس  كرتدندش  ناتسربقب  ُور  شنینکاس 
لاتق يزاس  ناسچ  تگرم  اب  هک  وگلاوئس  نک  گرم  تقو  هفیلخ  زا 

ترگنس  نآ  دش  هچ  وُک  تنابساپترکشل  هاپس و  وک  اهاشداپ 
تتمشح وک  تتوطس  وک  تتلوصتتلود  دش  اجک  تناراوس  وک   219 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

راب ریز  شدیلک  لمح  زا  دنامرابک  نادرم  هک  وک  تیاهجنگ 
شیپ هب  دوبن  ارت  يزور  رتتخسشیوخ  ناج  ظفح  رَهب  زا  نک  فرص 

وت نازاساذفناج  نآ  دش  هچ  وکوت  نازابناج  اهروالق و  وک 
دندش نادرگوُر  هک  ار  ناشیا  دش  نوچدندش  نوچ  نامالغ  وک  ناراوس  وک 

نانس ریمش و  ردقنآ  دش  هچ  وکنایصاع  ياهریجنز  لغ و  وک 
وت زیرنوخ  كزان  ياهغیتوت  زیت  ياهریشمش  يدش  نوچ 
الب نیا  هَش  زا  دنیامنن  عفدارچ  يدنتشگ  هچ  ناگنهآشیپ 

ّرَش عفد  يو  زا  دنیامنن  هچ  زارضتحم  هداتف  شدننیب  هک  ناه 
كرت دنتفگ  شاهرابکی  ارچ  سپگرم  گنچ  رد  دنکیم  يراز  هک  ناه 

بل دندیزگب  جوم و  يدندزیمبضغ  ماگنه  هکیناریما  وک 
تسکش تلود  ره  داد  ناشیا  هب  هکتسرپهش  نایماح  نآ  دش  هچ  وک 

وت ناج  ظفح  گرم  زا  دننک  اتوت  نازادناریت  نآ  هچ  وک 
عفد ریت  اب  ار  گرم  ياهریتعفر  وت  زا  دنزاسن  ارناشیا  دش  نوچ 
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هاش وت  زا  تگرم  دنیامنن  عفدهاپس  لیخ و  نیاک  تاهیه  ینین و 
ریلد نیا  دنزاس  دنناوتب  عفدریت  ریشمش و  هّوق و  روزب و  ین 

عفن تاگنرین  رحس و  دشخبب  ینعفد  دنزاس  شاهوشر  اب  ناوت  ین 
دش گنت  نامیدن  رکف  رب  هاردش  گنل  اجنیا  هلیح  رکم و  ياپ 

ارت يدندرکن  یهارمه  چیهارچ  تلاح  نینچ  رد  اهاشداپ 
درکن ناکیدزن  تتاساوم ز  سَکدرکن  ناج  تیادف  سَک  رخآ  يدید 

ماِئل موق  نیا  دندرک  دب  هچ  يامامت  يدندومن  تمیلست  هکلب 
وت  ربق  رب  یسک  دیان  يدش  نوچوت  رما  رب  هپس  نیا  رخآ  دوب 

تروگ ار ز  ناـشیا  دـش  نوچفاوط  تدرگ  رب  دـندرکیم  هلمُج   220 ص : تمـصع ، تیبـلها  تما و  لـیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوـید 
فارِصنا

وت نارای  هَمه  زا  شومارف  دشوت  ناوعا  زا  تفر  تمان  هچ  زا 
دندش تمسق  رب  لوغشم  یگلمجدندش  تلود  نآ  لام و  نآ  یپ  زا 

سیلج نامیدن و  نآ  دش  اجک  سپسینایب  تسا و  شحوم  تربق  هچ  زا 
ارت دیآ  یبناج  ره  زا  سرتارستشحو  نیا  رد  اهنت  يدش  نوچ 

نیمه رب  شیانب  ایند  دوب  هکنینچنیا  ارچ  دش  نوچ  وگم  وت 
دشن ملاس  یسک  ندرم  زا  چیهدشن  مئاد  یسک  رب  یهاش  چیه 

ادگ هاش و  زا  دناباوخ  شرتشايرَس  ره  هاگراب و  ره  رب  گرم 
مات شیع  يوزرآ  دراد  هچ  زاماود  رب  ار  یسک  یتسدیما  نوچ 

دش هتَسب  شحور  گرم  لابح  ابدش  هتسر  شتاویح  زا  دیابن  نوچ 
فلت تسا و  لاوز  رب  شلام  کلمفده و  دش  کلاهم  رَهب  وا  مَج 

هنیمز نیا  رد  هچرگاماهدورـس  راگزور  يافج  روجزا و  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماماب  هوکـش  مّلظت و  رد  هکیراعـشا  رد  مراهچ » لـصف  »
میاههدورس

هراشا

( مالّـسلا مهیلع  هبّیط  هسمخ  زا  رّکذت  و  جـع )  ) رـصع مامأب  مّلظت  نید و  راسکنا  رب  فّسأت  ( ) میامنیم افتکا  رادـقم  نیمهب  یلو  تسا  رایـسب 
لکشم ياهمغ  زا  هبانوخ  دش  هکلد  دوب  شمان  سب  هک  مراد  یلد ؟؟؟

درک لس  رامیب  نانچمه  مفیحندرک  لد  هبانوخ  ارم  منید  مغ 
دشاپب مه  زا  شاهتشر  منیب  هکدشابن  نید  زا  ممغ  لد  رد  ارچ 

دیآرد نید  رد  نید  ریغ  منیب  هکدیاین  نید  رب  ملد  رد  مغ  ناسچ 
نید دوب  شمان  نید  ریغ  منیب  هکنیگمغ  نوزحم و  ملد  دوبن  ناسچ 

یپایپ  دیآ  اههمدص  نارازهيوَرب  هک  مغ  مراین  نید  رب  ناسچ 
دندیدب اهتنحم  هچ  وا  ياربدندیشک  اهتمحز  هچ  وا  ياپب   221 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
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دش هبت  تمحز  یکی  شدقف  یکیدش  هرود  زا  سپ  نید  رهب  نم  مخ 
يدیسر تفآ  وا  غاب  رب  رگاراجشا  دناشنب  یغاب و  دزاسب  رایسب  جنر  لامب و  یصخش  رگا 

غاب تمحز  رب  کی  غاب و  رب  یکیيدیزگ  اج  وا  لد  ردنا  مغ  ود 
تسا رادغاد  نید  رب  هچرگ  نم  لدغاد  دوب  نوزفا  شتمحز  رب  یلو 

دش اپب  تنحم  اب  هک  ینید  نیمهتسا  رامشیب  جنرب  مشیب  مغ 
تبیغ غاب  زا  نابغاب  يدرک  وچدش  افخ  رد  شتسرپ  رس  ّیلد و 

دش اجک  نید  نابغاب  منادنتفآ  هناگیب  زا  غاب  رب  دسر 
موقلح ياهنوخ  اب  هک  ینید  نیمهدش  اضر  شیبارخ  رب  وا  ناسچ 

یئاجک نید  نابغاب  يا  الاموصعم  نادرم  اپب  شدندومن 
ناریو هدیدرگ  نوچ  هک  رگنب  ایبیئاین  شمیمرت  رَهب  زا  ارچ 

ینامز کی  یئایب  شیوس  رگاناسکی  كاخ  اب  وا  راجشا  هدش 
غاب نیا  زا  يدرک  رظنفرص  ناسچیناشن  اب  ار  وا  یسانشن  رگد 
تسیز ینک  مغیب  ناسچ  هّللا  ذاعَمغاد  یسب  يدید  وا  رب  تئابآ  هک 

ربمیپ شرهب  زک  تسا  نید  نیمهتسیرگب  هاوخنید  هَمه  شلاح  رب  هک 
دوب ّرقم  شهوک  رد  مات  لاس  هسرّجشم  شدرک  ات  دروخ  اهمغ  هچ 

دیدرگ هراوآ  نطو  زا  هگنآ  سپدوب  رظن  سبح  رد  دوب و  هنسرگ 
رسکی تفر  شرمُع  هنتف  گنجبدید و  یسب  اهیتخس  تفر و  تبرغب 

يدنتخیر شیاپب  یئاهنوخ  هچربیخ  بازحا و  مه  دحا و  رَدب و  ز 
دنتسکش رورَس  نآ  نادند  رُديدنتخیمآ  كاخب  ینادرم  هچ 
يدیسر ارهز  تبون  هگنآ  سپدنتسکش  رهطا  یناشیپ  شمه 

زا دوبکوا  هناخ  بابب  شتآ  دندز   222 ص : تمـصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید  يدـید  هک  اهتنحم  هچ  نید  يارب 
وا هناش  هنایزات 

شرانک ردنا  دش  طقس  شنینجشراز  يولهپ  رد  برض  زا  تسکش 
هنهرب رَس  نامسیر و  ندرگبهنتف  لها  دندیشکیم  ار  یلع 

تسَپ هلاّجر  يُدب  مکاح  وا  ربتسشنب  هناخ  رد  اهلاس  هگنآ  سپ 
لاوحا هتسسگب  یلو  یلاو  يدشلاس  یمک  رد  تّدم  لوط  نآ  زا  سپ 

دوب لغد  ُرپ  هورگ  راتفرگدوب  لدج  گنج و  فص  رد  شامت 
دیدرگ بارحم  هتشک  رخآ  رددیدرگ  بآ  نید  هّصغ  زا  شلد 

نامیدن شرود  زا  دندیشاپبناوارف  ياهمغ  دوب  ار  نَسَح 
شنارب ناُّرب  رجنخ  يدندزشناج  دصق  رب  سپ  دندیروشب 

دندرشفیم شیولگ  ربا  رادردندرک  جار  ات  وا  لام  طاسب و 
يدینش اهتمالم  نعط و  یسبيدید  هک  اهتنحم  جنر و  نآ  زا  سپ 

دش اهریت  ناشن  ششعن  سپسدش  افج  رهز  هتشک  رخآ  رد 
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تّما روج  زا  نیسح  رب  دمآ  هکتبیصم  مظع  زا  هآ  ناغف و 
ماش هفوک و  البرک و  تشدبماّیا  هریت  دش  وا  لآ  وا و  رب 

دش اهبسا  ّمس  لاماپ  شنتدش  ادج  نت  زا  نید  رَهب  زا  شرس 
رجنخ ریشمش و  هتشک  يدندشربمیپ  لآ  هَمه  شناناوج 

ریت زا  هراپ  دش  شرغصا  يُولگریشمش  لوتقم  شرَبکا  ِیلع 
دش اهب  ار  یبآ  کشم  شتسد  وددش  ادج  نت  زا  تسد  ود  شرادملع 

شنایماش نایفوک و  ریساشنارهاوخ  نارتخد و  نانز و 
يریسا رد  يدیسر  ناشیا  رب  هکيریقح  نآ  زا  داوج  رگید  وگم 

هوکش مّلظت و  رد  اضیا 

نیتسآ  رد  ادخ  تسد  یکب  اتنید  ناطلس  يارصع  ماما  يا 
رظتنم ماما  يا  تسا  لدع  تقورظن  زا  یتسه  هدرپ  رد  یکب  ات   223 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

راقفلا وذ  يرآ  رب  ات  دش  نآ  تقورات  هدیدرگ  ناهج  ایند و  نید و 
دوب نوخ  ُرپ  شلد  مناد  ردقنآدوب  نوچ  هشنآ  هک  منادیمن  نم 

ناتسود تشز  رادرک  زا  هاگنانمشد  يافج  روج و  زا  هاگ 
نیبُم نآرق  فیرحت  رب  هاگنید  فعض  يارب  دیرگیم  هاگ 

قَمَر ّسحیب و  راّفُک  دیردقح  لها  يارب  دیرگیم  هاگ 
نیسُح شمولظم  ّدج  يارب  زانیش  ناغفا و  هلان و  دراد  هاگ 
نید ناطلس  افق  زا  دندیُرب  رسنیک  لها  يافج  زا  درآ  دای 

دنتخات شفیرش  شعن  رب  بسادنتخادنا  نوخ  كاخ و  رد  شرکیپ 
همه شناناوج  باحصا و  هلمُجهمه  شنارای  دنتشک  بلهنشت 

ناملاظ يافج  زا  قح  تّجح  يا  نامألانامزنیا  رورش  زا  رمألا  بحاصیا  نامألا 
نامألا رمألا  بحاصنامألا  رمألا  بحاص 

نامألا نامیا  لها  يارب  ملاع  دش  گنتداسف  روج و  زا  هتشگُرپ  نیمز  يُور  هحفص 
نامألا رمألا  بحاصدادب  دیآیمن  سَک 

نامألا ناهنپ  قلخ  زا  دوب  دیاب  نید  رماسان  يائرَم  رد  دازآ  روجف  قسف و  تعدب و 
نامألا رمألا  بحاصسارهیب  اراکشآ 

نامألا ناماما  صاخ  هعیش  یلیلَق  زجناهج  رد  یهوکش  دراد  ياهقرف  هورگ و  رِه 
نامألا رمألا  بحاصنایع  اراکشآ و 

نامألا ناریو  هدیدرگ  نایعیش  ام  دجسمقلخ  ياغوغ  زا  دابآ  نایفوُص  هاقناخ 
نامألا رمألا  بحاصقلد  قلح و  يارب  زا 

نامألا  نادنر  ياهنیزربت  لوکشک و  قوبنیملسم و  دالب  رد  يراصَن  سوقان  گناب 
نامألا رمألا  بحاصنیبب  اهاسیلک  رد   224 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
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نامألا نادنز  وت  صاخ  هعیش  رب  ناهج  دشيورسک  نیئآ  یباّهو و  یخیش و  یفوص و 
نامألا رمألا  بحاصيورجک  زا  هدش  ُرپ 

نامألا نادزی  فوخ  زا  ار ، هعیش  دوبن  رکمكوُلم  زا  یهاج  ّزع و  دراد  سانشنادخ  ره 
نامألا رمألا  بحاصكولُس  لها  نآ  هصاخ 

نامألا نانود  رکم  زا  فیعض  نیب  از  تاهعیشدیزگ  يوقت  نوچ  رکم  زا  نیقیّتم  ماما  نآ 
نامألا رمألا  بحاصدیهش  مولظم و  تشگ 

نامألا ناغرم  دیص  يدننکیم  هب  ور  وچمهیلع  ای  قح  ای  مسا  اب  ار  هداس  نایعیش 
نامألا رمألا  بحاصیلج  نید  زا  دنربیم 

نامألا نارودب  يدندرک  ماندب  ار  هعیشدیزیاب  ناعبات  تقیقحیب  هورگ  نیا 
نامألا رمألا  بحاصدیزی  رمش و  زا  رتدب 

نامألا نالوجب  دیآ  هورگ  نیز  مه  اهقسفمارم  نیئآ و  رفک  مان  هعیش  هورگ  نیا 
نامألا رمألا  بحاصمان  قاّسف  زا  رتدب 

نامألا نایامن  دش  ینانغ  صقر و  سلجمبارخ  یتشگ  یک  هعّیشلا  راد  دوب  اهنیا  هنرگ 
نامألا رمألا  بحاصباجحیب  دش  اجک  نز 

نامألا ناشیا  مسر  دش  نارفاک  اب  ّلک  حلصدومن  رفاک  زا  دیلقت  اجک  ملسم  هعیش 
نامألا رمألا  بحاصدوهی  اسرت و  ربگ و 

نامألا نآرق  رابخا و  هَمه  نیب  زا  هتفريونشب  اج  ره  رصع  ّیلو  يا  یئایب  رگ 
نامألا رمألا  بحاصيونثم  ظفاح  گناب 

نامألا ناوارف  نآرق  دوب  یقیسوم  رَهبدورس  نحل و  اب  هکنوچ  رئاد ، تسه  نآرق  يرآ 
نامألا رمألا  بحاصدومن  ندناوخ  ناوتیم 

نامألا  ناهنپ  یفخم و  امش  رب  يزیچ  تسینرذگ  رد  عیاقو  حرش  زا  رصع  ماما  يا 
نامألا رمألا  بحاصرصتخم  نیا  دوب  سب   225 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

دش زیررس  مغ  هکنازدش  زیربل  یمغ  كدنا  داوج  بلق  زا  مهنیا 
نامألا رمألا  بحاصنامألا  ناهانپیب  هانپ  يا  تقارف  زا 

یئآزاب وت  رگم  هک  نافیعض  ام  مینکچیئاین  مه  زونه  وت  دشنوخ  هّصغ  ام ز  لد 
یئانشآ یئوگ  وتب  ار  ام  یمایپ  هنيریگن  رَبَخ  ام  هک ز  ام  زا  یتفرب  نانچب 

یئاقب ام  ةاویحب ، دشخب  هبعک  دمدبتیازفناج ز  يادص  هک  مدیما  رد  زور  بش و 
یئآ رد  رد  رگم ر  هک  هر  َرب  مشچ  زور  همهدمآ  یهاوخ  حبص  وت  هک  مراظتنا  رد  بش  همه 

یئابرلد سینا  هن  یلاو  هن  یماما و  هنناشیرپ  ام  عمج  هدش  یتفر  هک  نامز  نآ  زا  وت 
یئاین ام  دادب  هک  يرادن  ربخ  رگم  وتمیئالب  شتآ  رد  میئاعد و  رب  تسد  هَمه 

یئاود دهد  امب  هک  دشابن  سک  وت  زُجب  هکنک  ام  يوسب  يرظن  نک  ام  يوکب  يرذگ 
یئاپ تسد و  مین  هک ز  سک  رد  هدنامب  قمر  هنروجنر  قارف  زا  همه  لولم و  تمغ  زا  همه 

یئادخ تّجح  هک  وت  قح  زا  تصخر  هاوخب  وتام  هلان  ناغف و  هن  اعد و  دنک  رثا  هن 
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یئافش امب  دهد  هک  دماین  ام  بیبط  هکمیوگب  اههوش  هکب  میوگ  هچ  مور  اجکب 
یئالب هجنکشب و  یمادک  ره  هداتف  هکيریگن  ام  يرَبَخ ز  یسرپن  ام  لاح  هچ  ز 

یئانتعا وت  امب  هن  یناتس  ام  داد  هن  هکيرامش  ناتسود  هن ز  ار  ام  وت  اهشیا  رگم 
یئافویب هب  رگنم  نک  امب  ُور  هک  ادخبمیئادخ  هدنب  همه  نافیعض  ام  هک  ادخب 

یئادگ عرضت و  تسد ز  دشک  وا  دهاوخن  هکیئاین  یئایب و  هچ  نک  رظن  دوخ  داوجب 
سر دایرف  سردایرفسردادیا  سردادیا 

نامألا نارود  روج  زا  ناگدنامرد  أجلم  ياناج  سنا و  هاشداپ  يا  نامز  بحاص  تّجح  يا 
بیغ و ملاـعیا  دوـجو  کـلم  یلاو  يا   226 ص : تمـصع ، تیبـلها  تما و  لـیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید  خـلا  سردادـیا  سردادـیا 

دوز  باتشب  قح  غیت  يا  دودو  رهق  رهظم  يادوهش 
هچ  رش  زا  رََشب  رد  منیبن  يریخرش  روج و  زا  تسا  ُرپ  ملاع  رشبلا  ریخ  ثراو  يا  خلا  سردادیا  سردادی 

دش  شادرف  رکنم  ای  دش  شادرف  یپ  سَک  رهدش  شابوا  زا  ُرپ  ملاع  دش  شاف  رکنم  اشحف و  خلا  سردادیا  سردادیا 
نیرق  دمآ  رفک  مالسا و  نیبم  نآرق  خوسنمنید ، فورعم و  هدش  رکنم  نیبب  رکنم  ار  فورعم  خلا  سردادیا  سردادیا 
اههرم  رهب  هیده  ای  انغ  ار  برطم  لها  زجاجب  دوبن  وا  زا  يزیچ  ادخ  زا  تسا  یحو  هک  نآرق  خلا  سردادیا  سردادیا 

دش  ریگاو  یبهذم  دش ال  هریچ  نمؤمب  قسافدش  هریس  لهاج  وچ  ِملاع  هریت  ملاع  ياوٍیا  خلا  سردادیا  سردادیا 
میاهراپ  دص  هتشک و  ای  میاهراوآ  نطو  زا  ایمیاهراوخنوخ  ره  روهقم  میاهراچیب  نایعیش  ام  خلا  سردادیا  سردادیا 

اونیب  هاوخداد  يا  اور  تمکح  همه  رب  ياادخ  نید  یماح  يا  یفطصم  نیشناج  يا  خلا  سردادیا  سردادیا 
نایعیش  رب  امن  یمحر  ناکتشگمگ  يداه  ياناگراچیب  یجان  يا  ناسکیب  ام  بحاص  يا  خلا  سردادیا  سردادیا 

نامألا  نامألا  ناج  سنا و  هشیانامألا  نامألا  نامز  ناما  يا  خلا  سردادیا  سردادیا 
نامألا  نامألا  ناگدید  زا  بئاغمیقم  یشاب  هدرپ  سپ  رد  یکب  ات 

______________________________

تفگ ناوتیم  زین  لجعلا  لجعلا  نامألا  نامألا  ياجب  (- 1)
نامألا نامألا  نامز  نیا  بحاصناج  کلم  یلاو  َرب  رَحب و  هشیا   227 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

نامألا نامألا  ناهن  ّیلو  يایئوت  ام  یلاو  یئوت  ام  بحاص 
نامألا نامألا  ناغف  رد  نز  درمياهدرک و  ناهن  ور  ناتسود  زا  وت  ات 

نامألا نامألا  ناهج  دشاب  هریتدوب  بش  نوچ  وت  قارف  زا  ام  زور 
نامألا نامألا  ناملاظ  نیا  ملظدنسپ  يراد  هشیر  رب  دنچ  یک و  ات 
نامألا نامألا  ناسخ  يافج  زاناسَکان  فک  رد  ناسَکیب  هَمه  ام 

نامألا نامألا  ناسکیب  ام  رَهبسرداد  سک  وت  زج  ناهج  ردنا  تسین 
نامألا نامألا  نانمشد  هَمه  نیزشوخ  زور  ام  میرادن  یبیغ  وت  ات 
نامألا نامألا  نایع  هتشگ  رفکنیملسم  زا  هتفر  نید  ماکحا  نید و 
نامألا نامألا  ناوج  ریپ و  هلُمجرفکب  يدنور  نامیا  هتسدهتسد ز 

نامألا  نامألا  نایع  رفک  قِسفتسا و  عیاش  نامز  رَه  زا  شیب  نامزنیا 
نامألا نامألا  نایعیش  همه  نآ  زدواب  یقاب  هعیش  زا  یمان  رصتخم 
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نامألا نامألا  ناهن  یک  ات  لدعدش  ریگناهج  نیب  متس  روج و  ملظ و 
نامألا نامألا  نامسآ  رب  تسدمینک  ناغفا  هآ و  بش  زور و  یکب  ات 

نامألا نامألا  نآ  لها  یئوت  نوچجرف  روهظ  تیادخ  زا  هاوخخبدوخ 
نامألا نامألا  نایصاع  همه  اموربآ  ین  یئور و  میرادن  ام 

ام روای  وت  زُج  تسین  سکچیهام  رتسُگلدع  هاشنهش  يا 
ام ربهر  ّیلو و  قح  تّجحنامز  ماما  رظتنم  هش  يا 

ام رَغصا  ریغص و  زا  یهگآیتفرگب  هرانک  ام  زا  هچرگ 
ام رظنم  ياهدیشوپ ز  وت  هکعمج  زا  نورب  یعمَج و  لخاد 
ام  ربارب  رد  وت  لوهج و  امینیبب  ناردارب  فسوی  وچمه 

______________________________

(1)
نامالا  نامالا  ناملاع  تمرحمه  ام  نامیا و  نید و  تمرح  مه  هتفر 

ام ِرَس  رب  هچ  دسریم  یهگآوت  تبیغ و  باجتحا و  سپ  زا   228 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
ام ِرگمتس  رَه  روج  زا  هگآوت  يداسف  هنتف و  زا  هگآ 

ام َرپ  هَمه  دش  هتسکشب  هک  نیبرارشا  فک  رد  میریسا  نوچ 
ام  ِرَس  رب  هرابود  یئآ  وت  یکتبیغ  نیا  راظتنا و  نیا  یک  ات 

ام َِرب  زا  یبیغب  اسآفسویدوجو  رصم  زیزع  يا  یکب  ات 
ام ربهر  تسوت  فطل  مه  زابمیراکهنگ  هدنب  ام  هچرگ 

ام رطضم  بلق  شخبافش  يانورب  ماقتنا  غیت  یشک  یک 
ام رظنم  شیپ  هریت  ناهج  دشدح  زا  داسف  دش و  دسح  زا  روج 

ام رپ  ره  ام و  لاب  ره  تخوسنامز  روج  افج و  زا  داوجیا 
نسحلا نبای  یفطصملا  ّیصو  اینمّزلا  ثوغ  ای  رصعلا  ّیلو  ای 

ءالولا لها  نم  ّرطضملا  كرداءآلبلا  هتضع  نیکسملا  كدبع 
اود ام  درد  وت  زُج  دزاس  تسیکيوِس  ام  رب  قح  رما  یلو  يا 

تسا هدنب  وا  ار  وت  درآ  ریغب  وُرتسا  هدنبیز  یک  کیل  دشاب  هک  وگ 
دنز اپ  تسد و  مورحم  دوش  نوچدنز  الوَم  ِرَد  الوم  هدنب 

نارَم تفطل  رد  زا  ار  ناگدنبناگدنب  ام  رب  هّللا ، ّیلو  يا 
همَر رب  ینابش  نوچ  قح  زا  ینعیهَمه  ام  رب  قح  یتشگ ز  ّیلو  وت 

ینک نادرگ  رب  وت  ام  زا  الب  رَهینک  نامرد  ام  درد  دیاب  وت  سپ 
نارکیب يالب  زا  متشگ  رازنامز  رخآ  هنتف  رد  متخوس 

تسا تبرق  رتهب  تسا و  قح  تعاطتسا  تنُس  مهالب  ردنا  ربص  هچرگ 
شیرپ ددرگ  ین  جنر  رَه  رد  دوزشیپ  هب  درآ  ربص  هک  دیابیم  هدنب 

داد  تقو  دش  دسر  دح  رب  الب  نوچداهن  يّدح  ار  زیچره  قح  کیل 
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______________________________

(1)
ام  روشک  هاشداپ  يوش  یکيریگ  نانمشد  یک ز  ام  داد 

يّدـح ات  ربص  رب  شتقاـطتسا  يوُقلا  دودَـحم  عبّطلاـب  رـشب  مه   229 ص : تمـصع ، تیبـلها  تما و  لـیتق  یثارم  رد  تمحر  هـنیب  ناوـید 
تساجب

یلتبم ربص  دنب  دزاس  هراپالب  شین  درذگب  ّدح  زا  هکنوچ 
یجتلملا کیلا  ّالا  یل  سیلهاّجنلا  ثوغلا  هّللا  ّیلو  ای 

رورّشلا باوبا  دنع  یئآجر  ایرومألا  یف  ّییلو  ای  یثایغ  ای 
تَسب تخر  يرابدُرب  َرب  متَوقتسکش  اهتنحم  مربص ز  هشیش 

نامألا لّمحت  زا  مناوتاننارگ  راب  رب  شیب  مدرک  ربص 
مک شیب و  ینادب  مراتفگ  قدصمَرَج  نم ال  رب  وت  یتسه  ّیلو  نوچ 

اود دزاس  وگب  دشاب  سَب  دردالب  نیا  فشک  هاوخیم  ادخ  زا 
مغ يادزب  ای  ياشخب  جرف  ایمک  شین  ای  نک  شیب  لّمتح  ای 

حوتف دهاوخ  یمه  رخآ  شکجنرحون  هن  مبوقعی  هن  مبّویا  هن  نم 
لالم درد و  مغ و  جنر و  مشکیملاس  هاجنپ  نونکات  مغ  ُولب  زا 
دوزف يدرد  نم  درد  رب  رتهزاتدوشگ  نم  رب  یمغ  باب  نامز  رَه 

یمغ زا  غراف  هن  مدید  یشوخ  هنیمد  مدوساین  تّدم  نیردنا 
همتاخ دیابن  ام  يالب  ربهمه  ناج  سنا و  يالوم  يا  رخآ 

داد لدَع و  ّیلو  يا  وک  ام  رُسیدادن  يرُسی  ار  رسُع  رَه  رگم  قح 
نامز رخآ  هنتف  رورش و  زانامألا  قح  تّجح  يا  نامألا 

رود کیدزن و  زا  مه  یهاگآ  هچرگرورش  قلخ  نیزا  یتفر  نوُرب  دوخ 
ناشراب رب  دوب  تفیلکت  هن  مَهناشرازآ  زا  یتسه  غراف  کیل 

ام شون  ناشیا  رازآ  ضوع  ردام  شود  رب  هدنکفا  ناشراب 
داسف رب  لّمحت  بات  دوب  ینداهج  مکُح  ین  عفد و  ياوق  ین 

ّرَش لها  يالتبم  ناریح  هدنامَرپ  لابیب و  نت  دنچ  يارب  زا 
دیرخ  دوخ  رب  ّرَش  لها  يافج  یندیشک  كدنا  نیمه  زا  تسد  ناوت  ین 

ریسی زُج  يدنتسین  نید  لماحریثک  نآ  رد  مَه  هدنام  لیلق  نیا   230 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
رصتنا ینرجا و  مبولغم  هک  ایربطصاف  يدع  تنک  نا  وگب  ای 

دوب نامدرد  مه  داد  رد  نک  داددوب  نایاپ  ار  درد  ره  داوجیا 
دشابن رادافو  دهع  رد  هک  دنچ  رَهدشابن  راوازس  تسود  زا  همه  نیا  رجه 

دشابن راکاطخ  هک  سکنآ  مک  رایسبدیاین  چیه  اطخ  تسود  زا  رگا  یهاوخ 
دشابن رابرد  قیال  وا  هک  دنچ  رَهار  ادگ  رابرد  کین ز  دوبن  ندنار 

دشابن راوخمغ  صلخم  کی  هک  دنچرهتسین  اور  قلخ  زا  همهنیا  راجح  هاش  رب 
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دشابن راود  هحفص  رگ  هچ  ربا  یبزئاج  همهنیا  قاحَم  هدوب  اجک  هام  رب 
دشابن ران  ناهج  شیب  شمغ  بشکیشبورغ ز  تسا  هدوب  همهنیا  اجک  دیشروخ 

دشابن رالاسهلفاقیب  هلفاق  نیاکدننادب  قلخ  ات  هک  يآ  نورب  يالوم 
دشابن رازنمچ  وتیب  شوخ  هک  باتربتیالو  سمش  يا  نم  هام  يا  نم  هاش  يا 

دشابن راکمتس  قلخ  رد  همه  نیا  اتغیت  شکب  لدع  یپ  زیخ و  نم  دّیس  يا 
دشابن راسهُکب  ياج  هش  هدنبیزارَحصب  هدرک  وخ  وت  هدرک  وخ  وتب  یقلخ 

دشابن رادرَس  لیخ ز  زا  ندش  نوریبرادرس  وت  میئار و  وت  هدنکارپ  لیخ  ام 
دشابن رادومن  وت  بیغ  وت  فطل  ابدنچ  ره  وت  رجه  دشکن  تداوج  هک  زاب آ 

دیرخ دیاب  ناجب  یک  ات  نانمشد  نعط  ریتدیسر  بل  رب  ناج  تسود  اب  وگب  ام  زا  ابص  يا 
دیشچ یک  دیابب  ار  تلصو  نیریش  تبرشربص  یخلت  رب  درک  لّمحت  دیابیم  دنچ 

دیکچ دیابیم  وت  تاضافا  زا  یک  نوخ  ياجنوخ  قوف  دزیرب  نوخ  لد  هشیش  رد  یکب  ات 
دیشک دیاب  ار  نامردیب  درد  نیا  یکی  اتتسین  تسین  نارجه  درد  زا  رتتخس  يدرد  چیه 

دیمد  دیاب  وا  رب  یک  اماَلس  ینُوک  همغنرتهدنزوس  یتسین  نارجه  ران  زا  یشتآ 
دنیبب دیاب  یک  تسینتسود  رجه  دراد  هک  یبلق  زا  رتناریو  ياهناخ   231 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

دیدج ریمعت  زور 
دید هبورخم  نینچ  دیاب  ار  کلم  نیا  یکی  اترهد  تافآ  هبورخم  دوش  بحاصیب  کلم 

دیعب دشاب  رگ  تسود  زا  تسا  خزود  ّتبخ  هکلبمرا  غاب  افص  اب  دوبن  تسود  لامجیب 
دیلپ دزد  تصرف  ددرگن  یکیرات  هک  اتنوُرب  سلجم  زا  درب  دیابن  ار  سلجم  عمش 

دیعو نشج  غار و  غاب و  دشابن  شوخ  شلامج  ربدابم  وگ  یناگدنز  نیا  داوجیا  تسا  بیغ  هک  ات 
زونه ردب  رَس  يدنکیمن  ام  دیشروخزونه  رَحَس  ار  ام  بش  نیا  دشابن  بر  ای 

زونه رصب  شیور  تعلطب  دشن  نشورباتفآ  قارشا  ترسحب  ام  میدُرم 
زونه ربخ  يو  زا  هن  ناگراظن و  مشچدش  دیفس  تقیقح  رجف  راظتنا  رد 

زونه رفس  زا  دیسرن  مه  زاب  دنتشگلولم و  امنهر  هلفاق  نالبقتسم 
زونه رَبَخ  يو  زا  دسریمن  ناکم  دراداجک  ام  بوبحم  رفاسم  نآ  هک  بر  ای 

زونه رّقتسم  شدوب  اجک  مین  هگآیلو  لد  رد  منک  همیقر  يوب  مهاوخ 
زونه ّرَقَم  زا  دوبن  شهگآ  دنچرهتسود  رَبَخیب ز  دوبن  وا  هکنآ  رکش  دص 
زونه افج  يو  زا  هن  يدش و  افج  ام  زاذایعلا  تسین  افج  ام ز  بارطضا  نیا 

زونه رظتنم  خرب  رظن  زا  مورحممیئهدنام  هک  ورنآ  زا  بارطضا  میراد 
زونه رمق  زا  يرَبَخ  یتسین  میدُرملادتعا و  جرب  ِهم  لامج  ترسح  رد 

زونه رختفم  نیا  لباق  تسین  دنچرهتسود  لاصو  زُج  دوبن  ار  داوج  يرآ 
هابت يدش  مطاشن  دجو و  مزب  بابساهایس  يدش  مشیع  هحفص  هکنآ  تسیرود 

هام قارف  رد  دوب  شیع  ياج  هچ  رگیدلوفا  دش  تسیرود  هک  تسود  لامج  هام 
هاگ هریت  مزب  نآ  دوب  افص  اجک  رکیدربا  باجح  ردنا  دوش  نوچ  رینم  ردب 
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هاوخبلد  شیع  نایسلجمب  دوشیم  یکدش  رود  هدنزورف  عمش  هک  را  سلجم  زا 
هاگمزب مظعا ز  ّرین  باجتحا  زاتفرگ  ارف  مدوجو  کلم  مامت  تملظ   232 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

هاگحبص دیامن ز  عولط  ام  رجف  اتدیَرب  ورف  رَسحت  بیبحب  رَس  موق  يا 
هاگهدعو زورنآ  دوب  ام  شیع  رهب  زاعولُط  دنک  برغم  نوچ  ام  دیما  حبُص 
هاگنابش نیا  دوش  زور  وچمه  هک  دیآام  رَهب  تسهایس  ماش  هچرگ  زورما 

هاش بیغ  لزلزتم ز  دوش  وا  ناکرارَفَس  دوخ  کلم  هرهاق  دنک ز  نوچ  هش 
هاگراب زازعا  دوخ  رهب  توح  جرب  ردهدرک  هک  یتسدش  هچ  ام  باتفآ  يا 

هاگبورُغ ردنا  دوب  ام  باتفآ  نیاککلف  يا  ترسح  نیا  دش  هچ  زا  بیصن  ار  ام 
هاگمیخ دمآرب ز  باتفاک  زورنآدرک  بورغ  تلادع  جرب  باتفآ  نیا 

هآ یتخوسیم ز  هک  ریغص  بکوک  ابمایخ  دش ز  نوریب  هدش  فسخنم  دیشروخ 
هاگلتق هب  یبآ  هعرج  رهب  دروآراوخریش  لفط  شلغب  رد  نیسُح  ینعی 

هاگناشب يداهنب  رَس  باب  رجح  ردنانچمه  ناج و  شطع  موُمس  زا  دادیم 
هانگیب لفط  نیا  دوب  مبنذم  هک  رگ  نمقوقح  یب  موق  يا  هَمطاف  زیزع  اتفگ 

هانپیب لفط  نیا  دوخ  هنپ  رد  دیرآدیهد  يوب  یبآ  هرطق  دینک و  یمحر 
هاگیاج درک  یمه  هراوخریش  قلح  ربگنر  دیب  موق  نآ  هنیک  ریت  هاگان 

هلآ ای  تفگ  یمه  لدع و  هاگداد  ربدناشف  یفک  شنوخ  زو  هاش  دیشک  شریت 
هاج لام و  کلم و  یپ  هورگ  نیا  ینابرقدننک  ناسچ  ربمیپ  كاپ  لآ  هک  رگنب 

هآ هآ  ریت  نآ  نم  قلحب  دز  شاکیاترغصا  نابرقب  داب  داوج  اهاش 
تسا روتسم  شخر  هدرپ  رد  هک  رادنپم  ایتسا  رود  نارای  هاشنآ ز  هک  رادنپم  وت 

تسا رود  شفطل  وترپ  زا  هک  تسنآ  لفاغتسوا  تبحص  رد  هک  تسود  زا  دوب  لفاغ  هن  وک 
تسا روفوم  اجهمه  شّیفخ  فاطلا  کیلیتحلصم  یپ  تشگ  رظن  بئاغ ز  هچرگ 

تسا  روهشم  دوب و  رتنایع  زیچ  ره  وایلو ز  تسا  ناهن  قلخ  رظن  زا  یمه  قح 
ادخ ریبدـت  هب  زیچ  ره  هن  رویلدروک  زا  دوب  دسانـشن  ار  قح  هکنآ   233 ص : تمـصع ، تیبلها  تما و  لـیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

تسا روهقم 
تسا روط  تخرد  رون  زا  رتشاف  يو  روننورب  هدرپ  زا  همه  شفطل  هدرپ و  رد  هاش 

تسا رونیب  ام  هدید  دوب  روتسم  هن  واوا  زا  تسام  تبیغ  دوبن  وا  زا  تبیغ 
تسا رود  ام  زا  دوخ  هک  دیوگ  بئاغ و  دوخ  واتسا ز  مورحم  روخ  ندید  زا  هک  روک  نآ  وچمه 

تسا روذعم  دوخ  ندیدان  تسه و ز  لد  روکور  وترپ  ین  دنیب و  ور  هن  هکنآ  داوجیا 
رآرب رَس  دیشروخ  ربا  ریز  هش ز  ياراظتنا  رد  هش  هرب  ناتسود  تسا و  دیع 

رارقیب میشاب  وت  راظتنا  رد  یک  اتشیوخب  ياهدرک  وخ  وت  راظتنا و  رد  یقلخ 
رایرهش مینیبهن  هکنیا  دیع  هچ  اّمانیملسم  دزن  دوش  هدناوخ  دیع  زورما 

راقو اب  دنسوب  وت  سدق  ناتسآ  اتضرف  هتشگ  وت  دوجو  كرد  يارب  زا  دیع 
راکشآ دوخ  یشابن  وت  رگ  دیع  هچ  هنرودش  دیع  دیع  وت  تکوش  روهظ  رهب 
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راید ره  رهش و  ره  تموکح  فکب  يریگرصم  زیزع  یشاب  وت  هک  دوب  نامز  نآ  دیع 
رارق نایع  يریگب  وت  تنطلس  تخت  ربيوش  نیشندنسم  وت  هک  دوب  نامز  نآ  دیع 

رادمامز اریسَک  برغب  ات  قرش  زاوت  ریغ  مینیبهن  هک  دوب  نامز  نآ  دیع 
راقفلا وذ  روصنم و  تیار  تسدب  يریگماقتنا  رهب  زا  وت  هک  دوب  نامز  نآ  دیع 

راتتسا ردنا  وت  مشاب و  هّیقت  رد  نموت  لامج  منیبن  هک  دوب  اجک  مدیع 
رایتخا بحاص  همه  دنبلاغ و  کُلم  ربوت  نانمشد  همه  هک  دوب  اجک  مدیع 

راز راوخ و  راکافج  نیملاظ  گنچ  ردوت  ناتسود  مرگنیم  هک  دوب  اجک  مدیع 
راوخ لیلذ و  ملسم  بلاغ و  زیزع و  رفاکنارفاک  بولغم  هَمه  نید  هک  اجک  مدیع 

راعش ار  قلخ  دش  عیاش و  رفک  راثآیسک  رد  تسا  هدنامن  مان  ریغب  نید  زا 
راکشآ هتشگ  اج  همه  رد  روجف  قسفنایع و  رهاظ و  انز  رمخ و  رامق و  وهل و 

رات  گنچ و  روبنط و  برطم و  صقر و  زاوآدنلب  دش  رازاب  هناخ و  فرط ز  ره  زا 
رادازع و زونه  دوخ  وت  یتسهتسین  دیع  زور  ارت  هک  دوب  اجک  مدیع   234 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

راوگوس
رادجات ّمع  نَسَحب  هگ  یلع و  رب  هگهمطافب  هگ  ینک  هیرگ  لوسر  رب  هگ 

رارق یمد  يریگب  وت  شتبیصم  زا  یکماش  حبُص و  دای  زا  يَرب  یک  نیسُح  مان 
راکبان رمش  وا  رهاوخ  مشچ  شیپ  رددیرب  رس  هنشت  بل  هک  دوریمن  تدای 
رادباکر ار  وا  نم  راوس و  دوش  نیز  ربوا  هک  دوب  مدنآ  نم  دیع  داوج  يرآ 

تسود لامج  منیبب  هک  دوب  نامزنآ  دیعتسود  لاصو  رب  مسر  هک  دوب  نامز  نآ  دیع 
تسود لاله  منیبب  هک  دوش  نامز  نآ  دیعتسا  متام  دیع  ارم  تسود  تسا  بیغ  ات 

تسود لالج  تلود  هکیرا  هشرع  ربزان  ّرف و  هب  منیبب  هک  نامزنآ  تسا  دیع 
تسود لاحب  دراذگ  دیع  رجه  درد  یکشمناوخ  دیع  ناسچ  تسود  يُور  رجه  اب 

تسود لالتعا  زا  دنک  یتدایع  مدکیتسود  هک  رگ  دیع  نآ  شوخ  تسا  تدایع  زا  دیع 
تسود لالظ  ردنا  دوب  ار  هکنآ  تسا  دیعمنک  نوچ  دیع  مدشُکیم  قارف  درد 

تسود لافتحا  رد  هک  روضح  نآ  دشاب  شوخدوب  شوخ  دایعا  لفاحم  یک  تسود  یب 
تسود لادتعا  اب  تلوص  مرگنن ز  اتتسین  دیع  روج  ُرپ  هدش  وا  بیغ  ایند ز 

تسود لالم  زُج  مرگنیمن  یلو  منیبنانمشدب  تکوش  هک  دابَم  وگ  دیع  يا 
تسود لاقم  ربانم  مونشن ز  هک  يدیعتسا  شوخ  نوچ  تسا  دنلب  بیطخ  رَه  زاوآ 

تسود لامک  لضف و  ندینشیب  دیع  وکرایرهش  زاوآ  مونشب  هک  نامز  نآ  دیع 
تسود لاصخ  زا  منک  هزات  دهع  هک  ینعیدش  تسود  دهع  یگهزات  يارب  زا  دیع 
تسود لاعف  نسُح  شیوخب ز  نک  دیدجتقیفر  يا  تسا  دیع  ّتنس  دهع  دیدجت 
تسود لاثتما  رب  وت  دوَع  قسف  ینعیشاب ز  لصا  ّمه  رد  وت  دیع  لصا  تسا  دوَع 

تسود لاعفنا  رد  وت  هک  تدشابن  نآ  دیعفالخ  دوب  َهر  ترگ  دیِعب  نکم  يداش 
تسود  لاذتبا  یبلط  را  دیابب  تلذبون  سابل  یشوپب  هکنآ  دشابن  تدیع 
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یهد هیده  هک  دوب  نآ  دیعهمعطا  ناولا  يروخ  دوخ  تسین  دیع  نآ   235 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
تسود لایع  رب 

تسود لاصو  رد  ینک  حبص  هک  دوب  نآ  دیعيوَر  لد  حیرفت  یپ  زک  تسین  دیع  نآ 
تسود لاوئس  رد  يوش  وحم  هک  دوب  نآ  دیعلاقم  رهب  رت  بل  هدنخ و  تسین  دیع  نیا 

تسود لامج  بورغ  قسف و  روج و  ملظ و  ابنامز  نیا  رد  دبیزن  دیع  داوج  يرآ 
دیآرد هرابود  دوش  ناهنپ  نوچ  هامدیآرب  هرابود  دوریم  دورف  وچ  دوخ 

دیآرس رجه  ماش  لصو و  تدسریميزور  هک  رجه  دنمدرد  يا  روخم  مغ 
دیآ رَفظ  ات  هک  نکم  یگنت  هلصوحلهاج  یماع و  دننک  تمالم  هک  وگ 

دیآ رخ  رّسَع  هک  یمدآ  دوشن  ّلَکدرَس  دنکن  ارت  لد  نانود  هتفگ 
دیآ رثا  کی  دوجو  يذ  رَه  هکنازور ز  دوخ  تدیقع  یپ  زا  هدم  شوگ 

دیآ رگد  رد  زا  هک  ینیبب  زابتّجح  ِرَد  يدحُلم  هب  يدنبب  هچره 
دیآ رَبخیب  ضرف و  هتشگ  ییتحارجنر  ره  سپ  زا  رُسی و  رمُع  ره  سپ  زا 

دیآ َرَحس  ارت  یبش  ره  بقع  زکمغ  روخم  رجه  ماش  تسزارد  هچرگ 
دیآ رظتنم  ماما  زا  رصن  هیحَصهگان  هک  شاب  رصن  حتف و  رظتنم 

دیآرد گنز  هک  ات  زاوآ  رب  شوگشاب  هرب  مشچ  داوج  يا  ریگبربص 
داتفا منمرخب  شتآ  يو  هآ  زوس  زدایرف  دنکیم  هظحل  رَه  وت  قوش  ملد ز 

داد رصرص  دابب  مرمُع  یتسه  مامتمداینب  تخوسب  نآ  زا  هک  دوب  قوش  هچ 
داهرف هنیسب  يداتفب  را  شمیمشيو  هرارش  زا  تخوسیم  هک  دوب  قوش  هچ 

دای یلیل  رگد ز  يدرکن  هک  قحب  مَسَقدش  نونجم  بیصن  نآ  زا  یئهّرذ  هک  رگا 
داینب شاهیاپ  وت  رهمب  هتشگ  هکنآ  زانوریب  دوریمن  لد  زا  وت  لصو  لایخ 

دارمب  دسر  یمد  دیاش  هک  لایخ  نیأبنتب  هدرک  ياج  حُور  نیا  هک  تسوت  قوشب 
هفوک و یهگ  البرکبیهگ و  سوطب و  مور  یهاگ  هک  تسوت  قوشب   236 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

دادغب یهگ 
داشنا منک  یکی  رد  ماهدش  مگ  هک  دوشمیوجیم  هناخ  هناخ  ارت  هکنآ  ینعمب 

داشرا دنک  ناسچ  درادن  دشُر  هک  یسکمسُرپیمن  ارت  تقیرط  نایونعُم  ز 
دارفا ّقلمت  رب  دوش  جایتحا  هکدودسَم  دوب  یجتلم  خِرب  یک  وت  ِرَد 

دازآ هدنبب و  ینادن  هداشگ  شردرا  دوب  اطخ  دنز  تلادع  سوک  هک  یهش 
داتسا يا  باجح  نکفا  رب  شیوخ  ز  ورببجاح ، دوش  ارت  تواقش  باجح  رگم 

دادن باوج  شیدناوخ  رگم  شیوخ ، ریغ  زشیئوج  نوچ  شیوخ  تسا  قلخ  یعاد  هک  یسک 
داه موق  ّلکل  رخآ  دوب  تبقاع  هکزاسب  زوسب و  دوخ  روش  اب  وت  داوج  ورب 
دش گنَدَخ  شیورب  رجه  نابش  هآدش  گنت  هنیس  سفق  رگد  لد  غرم  رب 

دش گنر  ّمُخ  وا  رپ  رَه  هک  لد  بانوخرجه  گندخ  زا  دکچ  حُور  غرم  لاب  رب 
دش گنن  راع و  ببس  امب  تیرود  نیاکنک  رجه  كرت  وگب  تسودب  ابص  داب 
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دش گنرد  بات  هَمه  نیا  یک  اوشیپ  رببانتجا  تسود  زا  دنک  یک  تسود  دنیوگ 
دش گنجب  نید  اب  هک  رفک  شیج  تسیرودفالغ  رد  ردقنیا  یکب  ات  لدع  ریشمش 

دش گنز  ردّکُم ز  هک  اههنیس  حول  ربلوزن  دنک  یک  قح  تمحر  باحس  بآ 
دش گنس  وچ  تبالص  وا ز  كاخ  هدیکشخبآ و  دقف  تیالو ز  مخت  هاگعرز  نیا 

دش گنهن  مهس  هلفاق  تسکش و  یتشکیمّحرت  نانیشنهنیفس  یجان  يا 
دش گنل  ریدقت  تمکح  دزنب  شیاپلقع  هک  نکم  یگنت  هلصوح  داوج  يا  ربص 

دیجمت وت  تعن  ادخ  حدم  دوب  وت  حدمدیحوت  هیاپ  دوب  وت  يالو  رهم و  يا 
دیواج تلود  دبا و  کلم  هیامرَسعرف  شرگد  لصا و  دوب  نامیا  رد  وت  ّبُح 

دیدحت  هلقاع  ارت  تاذ  دنکن  دزیا  زقتشم  همه  دوجو  لصا و  دَوب  وت  تاذ 
ناوتن عانص  عونـصمتسین ز  يدَحا  مهف  روخ  رد  قح  وچ  وت  تاذ   237 ص : تمـصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

دیمهف هبترم 
دیرجت وت  تسد  زا  هدش  دّرجم ، تاذ  رهمّسجت  دّرجم ز  وت  دوجو  تسین  رگ 

دیحوت هولج  دنک  وت  تافص  قارشا  زءامسا  همه  روهظ  هک  یّلک  رهظَم  وت 
دیئازن وت  سک  زا  رطاف و  یئوت  هک  ینعییتسا  دلی  مل  دَحا و  درف و  دحا و  وت و 

دید ناوتب  ّتلع  رسمه  اجک  لولعمچیه  دوبن  اتمه  وت  رهب  زا  دَحا  نوچمه 
دیمون وت  باب  زا  سکچیه  دورن  زگرهیمیحر  نمحر و  وت  وت  یّلک  رهظم  نوچ 

دیدشت بحاص  مه  رهاق و  مه  رفاغ و  مهدادضا  عماج  يدش  وت  یّلک  رهظَم  نوچ 
دیدنسپ قلخ  همهب  تیالو  وت  رهبقح  يدش  وت  شتافص  امسا و  عمجم  نوچ 

دیدرت درآ و  کش  وتب  سکنآ  دوب  رفاکردصم  أدبم و  یئوت  ءایشا  هَمه  رب  نوچ 
دیدهت شتآ  دومن  هب  خزود  وت  رهق  زوناتسلگ  سودرف  ّتنج  دش  وت  فطل  زا 

دیشروخ هم و  ردنا  سکعنم  دوب  وت  رونرّونم  تسا  موجن  وت  رون  هعمل  زا 
دیشمج تلود  یک و  جات  دصب  وت  ّبُحدشورفن  دسانشن  سکنا  ره  وت  ردق 

دیلقت هقبر  ام  ندرگ  رب  وت  نامرفيرما  هَمه  رد  میئوت  رابرد  هدنب  ام 
دیما  وت  فطل  ردب  زُج  دوبن  ار  امدیوگ  وتب  نارای  همه  زا  داوج  هاشیا 

______________________________

مناوتیم مه  نمهک  دـننادب  ات  ماهدورـس  موق  هقیرط  رب  زین  اـجنیا  دـناوخ . دوشیم  ع )  ) هّمئا ههمه  ربمغیپ ص و  هحیدـم  رد  ار  راعـشا  نیا  ( 1)
موهوم و شعرف  لصا و  ام  دزن  ناشیا  ناـفرعهکنیا  هچ  تسنآ  زا  عناـم  تهاـقف  قوذ  نکل  میارـسب  دـنرامگیم  ناـفرع  ناـشیا  هچنآ  دـننام 

قالطا دشاب . قحان  یئاسانـش  يارب  ینازیم  ات  میئامنیم  هراشا  هدش  هدرب  راکب  تایبا  نیا  رد  هک  ترابع  دنچب  کنیا  تسا  مهو  هدش  هدـیئاز 
قتشم و ولولعم  ءایـشا  ءایـشا و  هدننکرداص  یلعاف و  ّتلع  نانآ  هک  تسین  اور  ربمغیپ ص  ای  ماما  رب  عناص  رطاف و  وّتلع  ردصم و  ءدبم و 
زا دوب و  ناشیا  رون  قولخم  لّواهکنیا  رابتعأب  تسا  حیحـص  زین  يّدام  ّتلع  دنتـسه و  تقلخ  یئاع  ّتلع  ناـشیا  یلب  دـشاب  ناـشیا  عونـصم 

ناشیا و فطل  زا  ّتنج  نینچمه  تسین و  حیحص  تافص  ءآمساعمجم و  ای  لک  رهظم  زین  هدش و  هدیرفآ  ءآیشا  یقاب  ناشیا  راونا  تاحـشر 
. دنشاب هدمآ  دوجوب  ناشیا  زا  هک  تسنآ  شینعمهکنیا  هچ  تسین  حیحص  تسا  ناشیا  رهق  زا  ران 

ناغفا هک  هدـنامن  یلد  رگیدمنک  ناغف  یک  ات  مشوک و  ربصب  یک  ات   238 ص : تمـصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
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منک نادب 
منک ناور  شکشا  هک  تسین  شیب  هدید  کیرجه  دردب  ملانب  کشا و  مزیرب  یک  ات 

منک نانچ  نم  ات  هک  تسا  هدنام  هچ  رگیدوگب  یکی  ناج  یکی  هدید  تسا و  لدکی  لد 
منک ناج  كرت  ارم  رایتخا  هچ  اّماكاب  هچ  ارم  ناج  زا  مرذگب  هک  یلدشوخ  رگ 

منک ناتسود  زا  یتدایع  وگب  يزورار  تسود  درد  يرگنیم  چیه  یتفر و 
منک نانمشد  اب  هچ  راذگ و  ناتسود  ابنوچ  هک  وگب  مبیرغ  قلخب  یتشاذگب 

منک ناسچ  وگرب  وت  هدنام  هک  یمک  نیا  اببذکب  يدزیم  تیتسود  فال  هکنآ  تفر 
منک ناهبوُر  فده  رب  هراظن  وسکیسارتفا  رهب  مرگن  فرطکی  ناگرگ ز 

منک ناسچ  هبوُر  هلیح  داسف  عفدتهج  رَهب  مناوت  هزتیس  رگ  گرگ  اب 
منک نایع  ناشیاب  هنوگچ  ار  ریوزتلوگ  دنروخ  رهاظ  تروصب  نالهاج  نیا 

منک نایب  یحرش  هچ  لاخ  طخ و  بنج  ردرام  رهز  داد  ناشن  لفطب  ناوتیم  یک 
منک ناهن  مهآ  مزوسب و  دوخ  درد  ردزُج  تسین  هراچ  وگم ، داوج  ار  درد  نیا 

مرادن راظتنا  بات  رگد  هک  ایب  ایبمرادن  رارق  رگد  ترجه  هک ز  ایب  ایب 
مرادن رات  راگزور  هلصوح  هک  ایبنابات  هم  يا  دیسر  رد  لجا  رمُع و  تفرب 

مرادن رابکشا  مشچ  زجب  هک  ایب  نکمشعنم  وت  یسوب  رظن  کی  زا  دوب  شوخ  هک  یلد 
مرادن راغب  رظن  زج  یمد  هک  امن  رظنتراغ  رد  رب  فهک  باحصا  گس  نوچ  هتسشن 

مرادن رابتعا  تدزن  یگس  ردقب  رگمتسود  ارم  كرت  هتفگ  هک  میوگ  هکب  مََور  اجک 
مرادن  رایرهشب  زُج  رظن  هکنآ  دصقبار  دوخ  لد  ماهدومن  غراف  وت  ریغ  رهم  ز 

یطخ تیالو  طخ  ریغ  هکيرادـن  لاـقم  زار  واـب  رگا  سرپب  لد  239 ز  ص : تمـصع ، تیبـلها  تما و  لـیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
مرادن راگن 

مرادن راسگمغ  وت  ریغب  هک  ایب  نونکدرد  مشکب  ات  هک  یتشاذگب  يدوبر و  ملد 
مرادن راکب  نت  ناج و  نیا  وت  لامجیب  هکدریگب  يادخ  نم  ناج  اعد  تقوب  وگب 

مرادن رارق  نم  هک  کئالمب  يدش  نیقیدز  کلفب  رَس  داوج  هآ  هلعش  هک  نیبب 
ینک الب  نیرق  شیوخ  رجه  یعمجینک ز  اج  هدرپ  نیا  سپ  یکب  ات  تسودیا 

ینک او  هدرپ  خر  زونه ز  دشن  نآ  تقوهارب  اههدید  تخر  راظتنا  هب  یک  ات 
ینک اود  یک  لد و  يافش  یهدیم  یکرصب  زا  دزیر  نوخ  وت  قارف  زا  لد  یک  ات 

ینک اطع  یتاویَح  شیوخ  ناگدرم  ربدوش  یک  میرجه  يداو  ناگدرم  ام 
ینک ادن  یک  جرف  رهب  وت  دوخ  نامیپهقرف  دنتسکش  ناتسود و  دندرم 

ینک اهر  ار  ام  وت  ملظ  جنکش  زا  یکناتسود  يریسأب  يوش  اضر  یک  ات 
ینک اهچ  بر  ای  وت  تسا  وت  نید ز  نوخ و  لدام  تفرب و  نامیا  تّفع و  بجح و  نید و 

ینک افص  ار  نیمز  روج  تدیاب ز  یکبالقنا  رپ  يرصع  هنتف و  ُرپ ز  تسا  يرهد 
ینک افج  روج و  هَمه  نیا  یک  ات  رهدیاملظ  ریسا  یهورگ  رفک و  ریسا  یعمج 

ینک اپ  هب  تلادع  ینک و  رب  داینبار  ملظ  نانیشنردص  هک  ات  يآ  زاب 
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ینک امب  یمشچ  هشوگ  هک  دوشیم  نوچتسود  میئن  را  میاوت  بابب  یجتُلم  ام 
ینک الا  يادن  وت  مَرَح  زا  هک  يزورشیوخ  مشچب  دنیبب  داوج  دوش  بر  ای 

يرون وت  رون  زج  تسین  هّللا  يوس  ام  ردنا  رخآيرودب  ملاع  عمجم  زا  ارچ  نم  باتفآ 
يرورض ناکما  ملاع  رد  ارت  ارم  دوبن  هچرگجاتحم  وت  راونا  یئارآهولج  رب  یملاع 

يرومب دشاب  یتجاح  ار  یتمشح  نامیلس  یکيزاینیب  هّللا  يوس  ام  زا  ینَغ  تاذ  رَهظَم 
يروتف  دیآیمن  تقارشا  ناکرا  رد  چیهدّرمت  تقارشا  ضیف  زا  دننک  ملاع  همه  رگ 

یلَع ضاّیف  هکنوچتسود  نمشد و  يورب  یتسا  زاب  وت  ضیف  هگرد   240 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
يرون ةاوکشِم  ار  قالطالا 

يروکش زج  ینیبن  يریگ  مرک  زا  تسد  یمد  رگيدننک  تنارفک  قلخ  ات  ببس  دش  تملح  ضیف 
يروبَص نیا  زا  بجع  هو  لمحت  نیا  زا  بجع  هودنیامن  تنارفک  قلخ و  يدنروخ  تناوخ  تمعن 

يروصق دشاب  ناتسود  اب  ارت  فطل  اجک  سپتمعن  وت  ناسحا  ربا  درابب  نارفک  هَمه  اب 
يروک هچ  ملاع  نیا  تسار  ات  ناهج  زا  تبیغ  هک  نیبتفطل  لضف و  اب  اهش  رگنب  ناهج  قلخ  اب  کیل 

يرورش قسف و  ره  يراد ز  اضر  وا  رب  یکب  اتناریو  هتشگ  رخاک  کلم  نیا  دوجو  کلم  یلاو 
يروک دیشروخ  زا  دنادرگ  ور  هک  وگ  اشگب  هدرپنوخ  زا  ُرپ  لد  تلامج  قوش  زا  هک  نیب  تناتسود 

يرونت نوچمه  لد  نوناک  نیا  هدیدرگ  روهلعشتلامج  رجه  زا  هک  رگنب  هظحل  تداوج  رب 
یتخادگب دوخ  يور  قارف  رد  ار  یملاعیتخاس  ناهنپ  قلخ  زا  ُور  هچ  زا  ارایرهش 

یتخادنا نینچنیا  لهج  تملظ  رد  ار  قلخبورغ  يدرک  ُور  هچ  زا  ارآملاع  باتفآ 
یتخادرپ اهگنز  نیا  زا  دیاب  ارناهج  یکروجف  گنز  زا  هریت  یتسدش  ملاع  هحفص 
یتخاونب افص  رَهب  افج  روج و  رَس  ربلدع  ریشمش  یتخاس  نوریب  هک  منیب  ارت  یک 
یتخات ارحصب  اهنت  یتشاذگب  ناتسودنانمشد  نایم  ردناک  تدشاب  اراوگ  یک 
یتخانشن ارت  ردق  افج  زا  یموق  هک  وگنانمشد  مرُجب  امنم  ناتسود  زا  ضیف  عنم 

یتخاب ناج  لد و  تیور  لگ  قشع  رد  هک  نیبیتفاُر  امنب  فطل  زا  داوج  راز  لد  رب 
يدش ناهنپ  نینچنیاک  يدید  هچ  ام  يافج  زايدش  نادرگ  ُور  قلخ  زا  ارچ  نم  باتفآ 
يدش نارفک  تتمعن  رب  ار  قلخ  مناد  هچرگلابج  رب  ُور  یتفات  دوخ  قرشم  زا  ُور  هچ  زا 

يدش ناتسهوکب  نازیرمرک  ربا  مرج  التسین  هیرق  لها  هک  رگ  تمحر  ناراب  لباق 
يدش ناسحا  زا  عونمم  یک  تسین  نارفک  هک  رگابَس  رصم و  رب  طحق  دتسرفیم  یک  قح  فطل 

يدش  نامرف  زا  جراخ  وا  رگا  شرهق  دنکیمشیوخ  ناوخ  زا  هاگچیه  دنارن  الوم  ار  هدنب 
رب نیا  زا  شیب  لّمحت  یکار  تسود  راز  بلق  اّما  تسا  قح  همه  نیا   241 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

يدش نارجه  شتآ 
يدش ناریو  دوخ  شاک  يدومن  ناریو  ام  عمجکلفیا  يدنکف  ام  ردناک  دوب  يرجه  هچ  نیا 

يدش نایغط  روای  یتسا  سح  لها  نمشدراوتسا  يدرک  شیوخ  رب  يورجک  مسر  هچ  نیا 
يدش ناداّیص  وچمه  شملظ  رَهب  زا  نیمک  ردقح  هار  ردنا  کلاس  ار  یکی  ینیب  اجک  ره 

يدش نایصع  عمجم  رای  سیلبا  نوچ  کیلقارف  گنس  ینکفا  ینیبب  ار  قح  عمجم 
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يدش ناکما  هش  رب  یغاط  هکنآ  شاب  رذح  ابالو  لها  ِرَس  رب  يرابب  نارجه  شتآ 
يدش ناراکمتس  زاک  دزاس  وت  زا  یئاههوکشداوج  شلدع  هگرد  رب  دسر  يزور  رد  هک  رگ 

دشاب رادید  بیاغ ز  هک  رگ  مغ  هچدشاب  رای  ارم  يدهم  فطل  رگا 
دشاب رایسب  ریخ  شترضح  رد  هکشروهظ  روضح و  ضیف  تسین  ضرغ 

دشاب رادید  هن  را  تسا  سب  شفطل  هکوا  تبیغ  رد  تسا  فطل  ضیف  ضرغ 
دشاب رادیدپ  اریسَک  ترُدنبیقاّفتا  رگم  تبیغ  رصع  رد  هچ 

دشاب رای  ارک  تداعس  نیا  ات  هکشلامج  ضیف  رهب ، دوب  دش ، مرگ 
دشاب رادید  فطل  اب  هک  رگ  هب  هچشیب  مک و  را  تسا  سب  شفطل  رصع  نیا  رد 

دشاب راک  هدمُع  همه  شفطل  هکتسین  شتیؤر  مرگ  مزاسب  شفطلب 
دشاب راکدَدَم  شفطل  هن  نکیل  وشلامج  زا  دنک  مداش  هک  را  دوس  هچ 

دشاب رای  متمدخ  رب  هک  شوخ  نامهرَس  رب  تسوا  تمدخ  تّمه  ارم 
دشاب راز  ملد  شبیغ  هچرگامین ز  زا  شیب  وا  زا  مرادن  عّقوت 

دشاب راشرَس  وت  ضیف  ود  رَه  زا  هکامنب  رهم  زا  ُخر  تداوج  رب  دوخ  وت 
دمآرب ربا  سپ  تیالو ز  دیشروخدمآ  رَس  رجه  بش  مینیبهب  هک  دشاب 

دمآرد  قارشا  یپ  زا  رگد  رابکیقلخ  زا  بجتحم  دش  هک  هدنبات  ّرین  نآ 
ناـهجب تبیغ  هدرپ  زاروتـسم  هدـش  ملاـع  هک ز  یلاـمج  رون  نآ   242 ص : تمـصع ، تیبـلها  تما و  لـیتق  یثارم  رد  تمحر  هـنیب  ناوـید 

دمآ رگهولج 
دمآ رب  رَحب و  هشب  تلود  هک  قلخ  ربمیلابب  مینیبهب و  رون  نآ  دوش  ایآ 

دمآ رظتنم  نآ  هک  هدژم  نارظتنم  ياقلخ  دندز  هنعط  نارظتنم  رب  هک  تسیرود 
دمآ رَرَش  رد  ودع  لتق  رب  هقعاص  نوچنوریب  هدمآ  ماین  تلادع ز  ریشمش 

دمآ رَبَخ  وزا  هک  دیرآ  فکب  رمَجمدیزوسب  دوُعام  هدعو  نآ  دش  کیدزن 
دمآ رتبوخ  ناج  هک ز  اهناج  ینابُرقاَیهم  دیزاس  هَمه  شمودق  رهب  زا 

دمآ ردب  ناج  وا  ندید  اب  هک  شاکیادیاشگب  ُخر  وا  هک  زُور  نآ  دوب  يداش 
دمآ رگج  رب  امب  هک  تحارج  مخز و  نیوام  لدب  دش  نوخ  هَمه  نیا  وا  تبیغ  زا 

دمآ رَسب  ناج  بلب  حور  رگد  هک  ار  املد  دوش  داش  دوش و  هب  رگج  مخز  یک 
دمآ رپسهر  مغ  دمآ و  جرف  نارودشیب  شکم  هآ  داوج  هحون  رَرَش  نک  مک 

روخم مغ  ناطلس  رصم  ردنا  بوقعی  شدنیبروخم  مغ  ناعنک  هب  دیان  رگ  هتشگمگ  فسوی 
روخم مغ  ناداش  تسیزور  مغ  زور  ره  سپ  زاتسا  یشوخ  زور  مغ و  زور  ناهج  رد  ار  یسکره 

روخم مغ  نادنخ  وت  یشاب  لگ  وچ  يزور  دسریمقارف  زا  بوقعی  نوچمه  يدرک  رایسب  ُهیرگ 
روخم مغ  ناماسب  رخآ  یسریم  رگید  رابتسود  رجه  زا  ایلاح  يدادب  ناماسورَس  رگ 

روخم مغ  ناوارف  یماشایب  تلصو  تبرشخلت  هتشگ  رگ  ایلاح  نارجه  یخلت  زا  تماک 
روخم مغ  نامیپ  لصو  بارش  زا  ُرپ  ینک  مهتسود  رجه  زا  نوخ  ُرپ ز  لد  هنامیپ  يدش  رگ 

روخم مغ  نایور  هچنغ  سپ  زا  دراد  يراهبونتخیر  كاخ  رب  ار  غاب  نیا  لگ  گرب و  نازخ  رگ 
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روخم مغ  نایامن  ددرگ  روخ  ربا و  نیا  دوریمدیدپ  ددرگ  نامسآ  رد  رگا  ربا  يزور  دنچ 
روخم مغ  ناراب  زین  درابب  تمحر  زا  زابتحلصم  هار  يدنچ ز  دوش  رگ  ناراب  عطق 

روخم مغ  نایاپب  رخآ  مَه  زور  نیا  دسریمتبقاع  نکیل  تسا  تخس  یسب  يرادان  زُور 
روخم  مغ  ناسآ  لکشم  ره  دوشیم  رخآ  کیلتسا  لکشم  لزنمب  لزنم  نارگ  راب  ندرب 

یپ دراد ز  یبـش  رهرجه  ماـش  زا  نکم  یگنت  لد  راـهظا  داوج  يا   243 ص : تمـصع ، تیبلها  تما و  لـیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
روخم مغ  ناشخرد  حبص 

تسا اپرب  ناهج  ناهج  ردنا  شمدقم  نُمی  هبتسامس  ضرا و  بطق  هک  منآ  هدنب  مالغ و 
تساخرب ام  ةاویح  شدوجو  لیفط  زا  هکدوعوم  يدهم  دوجوم و  تّجح  ماما و 

تسازفا ناج  تسودب  شیالو  میمش  یلودمآ  ناج  همین  هب  لد  رگا  هچ  وا  بیغ  ز 
تساوه ناوریپ  نّوََلت ز  دادترا و  هکسپ  مریگن  رگد  مدرپسب  وا  هب  لد  وچ 

تسا يُدب  باب  امنهر و  مه  دشرم و  تسوا  مهضیف  عبنم  تسوا  هک  مریگ  هک  مور ز  اجک 
تسادیپ وا  تعیرش  رد  دوب  ریخ  هچره  هکوج  تعیرش  وگم  تقیرط  ریپ و  ثیدح 

تسا اخس  لذب و  هنادب  نتفرگ  دیص  طرش  هکروخم  ریپ  بیرف  ّتبحم  رعش  دنچب 
تسادخ دنسپان  هک  یلاِعف  درِو و  رکذ و  هنلوسر  لآ  قیرط  زُج  دوبن  یتقیرط 

تساور سابل  نیا  صخش  ره  تماقب  رگميریپ  يوعد  دندومنب  اهرازه 
تسار دش  وا  رب  دوخ  لثم  يرگد  زا  هک  نیببيراد  اجک  زا  هویش  نیا  هک  ریپ  هب  وگب 

تسار وا  درک  هکنآ  ریغ  دوبن  قح  قیرطتسین  ناماما  دمحا و  زجب  ریپ  هک  ارم 
تساجر دیما و  ار  وت  هر  نیا  رد  تسه  هچره  هکشاب  تباث  هدیقع  نیا  رب  وت  داوج  ورب 

رون ملاعب  دهد  دیابب  سمش  هن  رگمروتسم  دوب  نم  سمش  ارچ  هکنآ  منادن 
روهظب وا  سمش  تسا و  باجحب  نم  سمش  هکتابن  دامج و  نیا  نم  رب  دنک  زان  هک  دزس 

روجهم ناتسود  تقیقح ز  سمش  کیل  وامس  باتفآ  دبات  نایع  تشد  هوکب و 
روظنم دوب  شیقارشا  هضافا  نامهامس  سمش  وچ  يدُه  سمش  هچرگا ز  یلب 

رود دشاب  تسود  يارآلد  لامج  زا  هکرارق  هدیمر  لد  درگیب  هنوگچ  یلو 
روک ندید  رصب ز  اج ، رهب  تسود  فطل  هکقارف  ياونیب  راب  دهد  شیوجن  ناسچ 

رومغم  دوب  يو  ناسحا  رد  هکنآ  ضحمبدرک  لّمحت  ناوت  شرجه  شتآ  رد  ناسچ 
کلم مامت  تیور  هراظن  کیبمهدـن  ینک  ماهمان  رگا  ملاـع  ماـمت   244 ص : تمـصع ، تیبـلها  تما و  لـیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

روهد
روصق روُح و  وچمه  هن  نانج و  وچمه  مهاوخندنهد  وت  خریب  سودرف  ّتنج  وچ  مرگ 

روگ ندرم و  كاب  هچ  هگنآ  وت  لصوب  دسريزور  رد  هکنآ  هدنز  دوب  داوج  لد 
رادلد نآ  تسا  هدرپ  رد  زابرات  دش  ماهدید  تفر و  نم  رمُع 

رادید منک  ات  درواین  رَسزونه  درک و  بورغ  مباتفآ 
رادیب يو  راظتنا  رد  هدیدمامتب  ات  دیسر  مرمع  بش 

راهظا یمد  ار  شیوخ  دنکنزونه  دیسر و  بلب  ترسح  ناج ز 
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راکنا دنک  یک  هجاوخ  ار  هدنبمیهاگرد  ناگدنب  ام  هک  ناه 
راکنا دنک  یک  هجاوخ  ار  هدنبمیهاگرد  ناگدیدمتس  ام 

رآ یمحر  وت  ناگدیدمتس  هبمینارجه  ناگدیدمتس  ام 
رارقا هنگ  رب  میراد  کیلمیراکتیصعم  هلمُج  ام  هچرگ 

رافغتسا مینکیم  ام  کیلتسا  راوازس  نامرجم  رب  رجز 
رابرد نیا  زا  یسک  دنارب  هکتسا  شیب  نیا  زا  ام  يالوم  وفع 
راتفر نینچنیا  هدوب  ارت  یکناهنپ  ینک  ور  تسود  زا  یک  ات 

راد اپ  یتسود  دنزاسن  هکمیئرهاظ  ناتسودنآ  هن ز  ام 
راوید رد و  رَهب  يدننزببوبحم  دنک  رفس  را  زور  دنچ 

رادرَس دننک  دوخب  اریرس  رهدنراپسب  هک  رهب  نیکمت  رس 
رادیب دنک  یک  هتفخ  ار  هتفخوگب  داوج  ناگهتفخ  نیأب  وت 

وت ترجه  نیا  رد  تسیّرس  هچ  دیمهفن  سکوت  تبیغ  دش  هک  رود  یسب  تسیراگزور 
وت تلصو  هگ  تسا  بیغ  همهنیا  زا  سپ  یکدوب  وت  رجه  وت و  تبیغ  هَمه  میدید  هکنیا 

وت  تحار  ین  وتب  مغ  نیا ، دوب  مناد  هچرگار  نارای  البب  يدنکف  یتفر و  هک  وت 
همهب یئاـمنب  رخآ  یک  سپهمه  راـتفرگ  ملظ  متـس و  جنکـش  رد   245 ص : تمـصع ، تیبـلها  تما و  لـیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوـید 

وت تلوص 
وت ّتیعمج  مک  نیا  دورب  مسرت  تفرتشادن و  ربص  رگد  دوب  نابزب  ترای  هکنآ 

وت تلود  رب  وت و  رب  دسرن  یتسکش  هکمغ  هچ  وت  رب  یگمه  يدنور  دنتفر و  هک  وگ 
وت تبیغ  زا  دسر  ناشیا  رب  هچ  یناد  چیهدنرظتنم  ارت  هک  یلیلق  عمج  نیا  کیل 
وت تعلط  درگن  يزور  هک  رون  رگد  وکداتفا  راک  زا  هک  هدی  دایب  ریگ و  رب  هدرپ 

وت تقرف  ملا  رب  دشک  رجز  نیا  زا  شیبتشاذگن  یناج  هدید و  لد و  وت  رجه  مغ 
وت تمدخ  منک  هک  منانچ  تسین  یتلاحيزور  رگ  مربب  یئایب  فطل  زا  مسرت 

وت تجاح  همه  مهد ؟؟؟ تراشأبدوبن  تمدخ  تلاح  ارم  هک  رگ  ایب  وت 
وت ّتنم  وت و  راب  دشک  هک  دراد  تسودیلو  هچ  را  داوج  تمدخب ز  تسین  تتجاح 

دیمد لصو  هاگحبص  قفش  ناهگان ز  هکدیمون  وشم  نک  ربص  یمد  شوک و  هلانب 
دیسرب شرخآ  هتشگمگ  فسویب  ات  هکبوقعی  مه  دینش  تمالم  نعط و  رازه 

دینشب نانمشد  نارای و  هک ز  اههنعط  هچشورخ  ناغف و  اب  درب  رسب  هک  اهزور  هچ 
دیزگب ار  لِجع  یسومب و  ربص  درکنزور  ود  هک  يرماس  ناقیفر  نوچمه  شابم 

دیجم لالجلا  وذ  فلُخ  دنکن  ار  هدعو  هکشاب  تباث  هدیقع  رد  ورو  لزلزت  نکم 
دیشکن ناحتما  زا  تسد  ادخ  هاگچیه  هکرایم  كرش  هدعو  ریخات  حون ز  موق  وچ 

دیشروخ زا  رون  عنم  دنکنیم  ربا  هکبوجحم  دوب  ار  هکنآ  دوب  عفن  هچ  وگم 
دیلپ تسرپُتب و  دنیامنن  قح  مسأبارت  هک  رذح  رب  شاب  ناتفصيرماس  ز 

دیزی صاع و  وِرمَع  ریوزت  بیرف ز  روخمتسا  ریوزت  ریپ  هّرغ  وشم  ریپ  مانب 
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دیدرتیب  دیسر  تقیقحب  نالهاج  وچریپ  تمدخ  درکن  تناطفب  رگا  اداوج 
246 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

نیعمجا مهیلع  هّللا  مالس  نیموصعم  یثارم  دیلاوم و  حیادم و  زا  تاّیبرع  رد  مجنپ  لصف 

مالّسلا هیلع  مهتیالو  یف  ةدیصق  نم  ۀبختنم  تایبا 

يرخذ يدمتعم و  رشحلا  یف  مه  ويرخف  هینب  دّمحم و  ءآلو 
يرجت ساّنلل  ۀمحر  عبانمانیف  هّللا  ضیف  باوبا  مه  و 

يرست كالفألا  ودمع ال  البءامّسلا  عفر  امل  مه  ول ال  و 
ّرش ّلکل  ةاّجنلا  نفس  مه  وایاربلل  جئآوحلا  باب  مه 
رفک ّدشا  نوکی  مهضغب  وانیلع  مهتّدوم  تضرف  دق  و 

( هدیصق نم  ۀبختنم  تایبا  اضیا  )

رضاحلا یف  ۀصرفلا  منتغافهتمدعا  کیلع  یضم  دق  ام 
رکابلا وا  مویلا  ةرفس  یفحئاّصلا  کب  حاص  دقف  رداب 
رصان الب  یقبت  ذا  ربقلليرت  ام  ذخف  دعولا  برتقا  و 

رهاّطلا ۀیالو  عم  لامعألايوس  ییش  عفنی  كانه ال 
ّيرماّسلا عم  لجعلا  کضغب  ويدهلا  موجن  دمحا  لا  نم 

رخألل ملّظلا  اّونس  ملّظلابالّوا  اورداب  نیّذلا  مه 
رهاّظلا اهّقح  نع  اهعنم  ومطاف  یلع  مهؤآرتجا  ول ال 

رباّصلا بستحملا  یف  ّنس  اماهعالضا  رسک  اهبرض و  و 
رکاّذلا ۀجهم  بیذی  بطخيرج  هیلع  مک  هادف  یحور 

رفاحلاب لیخلا  نم ؟؟؟ رسا و  قرح و  وا  لتق  نم 
رتابلا لئآمح  یف  ّیصولااودّیق  ناب  مهئآرتحا  ول ال 

رهاعلا یلا  هتیب  لها  عمهب  يرسی  داّجّسلا  اودّیق  ام 
رقابلا  قداّصلا و  یف  رجی  ملهّقح  ردیح  باصتغا  ول ال 

رباج نم  داوجلا  اضّرلاال و ال  ملظب و  یسوم  ّمسی  مل  247 و  ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
رئاّثلا جرف  لّجعف  ّبريرکسعلا  ّمس و  ّیقّنلا  و ال 

ةدیصق نم  ۀبختنم  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبّنلا  دالیم  یف  تایبا 

متاخلا ّیبّنلا  دلو  دقف  يرشبمظعألا  ریشبلا  رهظ  دقف  يرشب 
مرکألا لوسّرلا  ءآج  دقف  يرشبهلیدلب  يدهلا  رهظ  دقف  يرشب 

معنألا ّمتف  اهرهظم  مودقبۀمحر  قیالخلا  ّمع  دقف  يرشب 
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مداق ۀّیربلا  نم  دوجولا  رهظیلع  مدقی  مل  هالول  يّذلا  مدق 
مدا اهیلع  طبهی  مل  ضراال و  تاومس و  قلخت  مل  هال  ول 

مّلکی اهل و  ارهج  اهنطب  یفاّحبم  ناکف  ۀنما  هتلمح 
ملاعلا رانتسا  هتّرغ  عولطبلّوألا  عیبّرلا  یف  رشع  عبس  یف 

مهنم لاجر  اهدهاش  يرصبهرون و  نم  هّما  ۀّکمب  تأرف 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأل  ۀحیدم 

ایعار ۀّیعّرلاب  امیحر  تنک  وایداه  قلخلل  تنک  دق  نسح  ابا 
ایداعم نوکی  وا  یلاوی  نم  یلعتدب  یحّضلا  سمشک  ینسحلا  کمراکم 

ایلاوم اّودع  تّمع  اهدئآوميرولا  یلع  ّمعت  ایلعلا  كدئآوع 
ایلاع تنک  امک  ایلعلا  كدی  تدغدحاو  ّماعلا  کناسحا  نع  ّذش  ام  و 

ایماحم اّزع  مالسألل  تنک  دق  وهداهج  ّقح  تدهاج  دق  هّللا  یف  و 
ایماس رکذی  قلخلا  یف  ۀمس  هلنکی  مل  کماسح  ول ال  نسح  ابا 

ایماح تنک  ذا  مالسألا  يوق  تّوقتدق  همئآعد و  عفرت  مل  كال  ول  و 
ایلع نیّدلا  ادغ  ایلعلا  کتّمهبفصنم  ّلک  یلع  یفخی  كداهج ال 

ایلات ۀلاسّرلل  اونص  ترص  املمهدقحب  كودناع  موقل  اّبتف 
ایرادم  كواأر  نا  ّالا  كاذ  ام  ومهیغبی  كوهجاو  زا  مهل  لیو  و 

ایلاو ترص  امنیح  اقاقش  کیلعمهبولق  هترمضا  ام  اوزربا  دق  248 و  ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
ایضام كریصن  ادوقفم  كریهظاوأر  امل  کیلع  اودع  اومجه  دق  و 

ایواث تنک  ذا  راّدلا  قرحب  کیلعاولتعا  ۀفالخلا و  بصغ  یلا  اوماقف 
ایلات لجعلل  ناک  دق  نم  ۀعیبلمرجم  ّکنآک  لبح  یف  كوداق  و 

ایداه کّمتی  نا  ّالا  هّللا  یبامهدیکب  كولتقی  نا  یلع  اوّمه  و 
ایلاو كاوس و  یلوم  هل  نوکینا  هیلع  داوجلا  ّبر  یبا  نا  امک 

( ۀلیوط ةدیصق  نم  ۀبختنم  مالّسلا  هیلع  هیف  اضیا  )

ّیلعلا درفلا  يوس  یلع  قافوالضف  افرش و  الع  دق  ّیلع 
ّیبّنلا رهّطلا  يوس  هبش  وریظن ال  هل  دعی  سیل  ّیلع 
ّیلع ّبر  ندل  نم  اّیلعیّمسی  یّتحالع  دق  ّیلع 

ّیصولا ّدح  كردمب  سیل  وهاهتنم  فرعی  سیل  ّیلع 
ّیضّرلا ّبّرلا  یضترم  بّقلفهنع  هب و  هلألا  یضر  دقل 

ّیهبلا سودرف  ناوضر و  وندع  تاّنج  هّبح  ّیلع 
ّیقّشلا نم  دیعّسلا  نازیم  ومیوقلا  نیّدلا  هّبح  ّیلع 
ّیغبلا لسن  هنوک  ۀیا  وكرش  رفک و  هضغب  ّیلع 
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ّیصولا رهّطلا  یضترملا  ّبحبهربتخا  هتنیط  ردت  مل  نمف 
ّیعّدلا نازیم  رهّطلا  ضغب  وانیف  رهّطلا  زیم  رهّطلا  ّبحف 

ّیبّنلا ادن  باجا  نم  لّوا  واماص  یّلص و  نم  ریخ  ّیلع 
ّیفخلا هّلل  لضفلا  باب  ومولعلا  یف  دمحا  باب  ّیلع 
ّيدع وا  متاح  دوج  یسنأفایاربلا  عسو  هدوج  ّیلع 
ّیکّذلا كرد  نع  رعقلا  دیعبقیمع  رحب  هلضف  ّیلع 

ّیجل  رحب  یف  ربألا  سمغکّالا  هینثی  حدام  نم  ام  و 
ّيرماّسلا لجع  عابتا  اودغمه  امع  نم  موقل  ابجع  اوف   249 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

ّیبّصلا ةرعاشک  ّالا  له  وّردب  افزخلقاع  يرشیا 
ّیبغلا یمع  هابجع م  اوفدانع  ما  ةوابغ  ما  یمعا 

ّيرف وا  بذک  ریغ  وه  امویمعاب  یمعا  يدتقی  لقعا 
یّفص یلع  تصصخ  ام  لضفأباّیدمرس  ّیبر  هیلع  ّلصف 

( اضیا مالّسلا  هیلع  هیف  (و 

اّیضر اماما  ادهاز  ادباعاّیصو  تلق  ّبحت  نم  یل  لیق 
اّیرشب ارهوج  نوکلا  ةّردلوسّرلا  دعب  دوجولا  یف  نم  ریخ 

اّیلع ینعا  نیدّیّسلا  وبا  ولوتب  جوز  لوسّرلا  رهص  وه 
اّیقش نوکی  یبا  نم  هدعبسان  ملعا  لمکا و  لضفا 
اّیجن نوکی  یتا  نم  هنصحهالو  هلألاب  رفکلا  هضغب 

اّیغب نوکت  هّما  نم  ریغاّودع  هل و  اضغبم  يرت  ال 
اّیبن هارو  نکی  مل  ّهناّالا  لضفلا  یف  لوسّرلا  سفن  ناک 

اّیوق ماقتسا  هنید  هب  ودهج  ۀیاغ  هنع  ّبنّذلا  یف  داج 
اّیول بولقلا  یلع  تافلخمتالمح  نم  بورحلا  یف  هل  مک 

اّیلص میحجلا  اولخدا  هب  مکابعر  دیدانّصلا  ثروا  هفیس 
اّیلم مولعلا  نم  ایاضقلابامیلع  الداع و  ساّنلا  یف  ناک 

اّیرد اریبخ  الصاف  الضافامیلح  امیکح  ایداه  ادشار 
اّیخس اداوج  احناس  احماسافؤر  افوطع  المجم  انسحم 
اّیف اّیفص و  ارکاذ  ادماحاروق  اروبص و  اعناق  ایضار 

اّیقن اّیقت  اّراب  احلاصادوجس  اعوکر  امئاص  ارهاس 
اّیوس  ماق  نیح  ٌلللا  یجد  یفءاکب  لوط  ۀیشخ و  هل  و 

اّیور ۀشعر و  هنما  دهاشةولص و  یف  امئاق  ناک  یتم  250 و  ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
اّیرح ناک  ءالولاب  هلثمّبرل  لیلذ  عشاخ  عضاخ 

اّیعس تیأر  هل  ّینأ  رهّدلا و  دلی  هلثم و ال  دلی  مل 
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اّیلو یغبأف  هلثم  یل  نیاقیثو  لبح  هلألا  باب  وه 
اّیصو اماما  یضترملاب  ضرا  وّیلع  لبحب  مصتعا  داوج  ای 

( مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  دالیم  یف  ةدیصق  نم  )

بجر نم  مویلا  رشع  ثالثبيرشبلا  رهظا  ّنحرفاو و  مق 
بستحمب یصحت  قلخلليرابلا ال  ۀمحر  ۀضافا  موی 

بجعلا یف  هّللا  لضف  بیس  نمهیف  امّسلا  ۀکئالم  موی 
برع نم  مجع و  نمساّنلا  ریخ  ءایصوألا و  ریخ  دالیم 

بستکمل اریخ  اکروب  دقهتلیل  موی و  اذّبح  ای 
بجتنم ریخ  مدقمب  احرفکلملا  توکلملا و  رشبتسا 
بجحلا یف  ماّیألا  يدم  هجواعلط  ذا  هّللا  شرع  ّزتها  و 
بهّشلا بقاوثب  اهرشب  نمکلفلا  بکاوک  هیلع  ترثن 

بدا یلع  ۀیولأب  اوّفصهتیؤرل  اقوش  کئالم  و 
بّرتلا ناینبلا و  اذل  یبوطهدلوم  یه  ۀبعکل و  ارخف 

بثکلا یلع  افرش  اهنابثکتزاح  دق  همدقمب و  تفرش 
بتّرلا فرشا  بتارم  یلعاتغلب  دق  همدقمب و  تفرش 

بهذ ۀّضف  نم  قرابابروح  ۀّنج  نم  هل  تلزن 
برعلا روحلا و  ّبر  هاّفصدق  لیبسلّسلاب و  هنرّهط 

بسحلا نم  اّزع  هب  یفک  واماظعا  هاّمس  همسا  یلع  و 
ببس  نع  كاذ  ّیلعلا و  مساینسحلا  هئامسا  نم  ّقش  دق 

ّیبرعلا ّیمجعلا و  یلع  ولعییلاعلا  اّیلع  ّنا  نیبیل   251 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

( هترایز هربق ع و  لضف  یف  )

فّجنلا یف  رهّطلا  ّیلع  ّیصولا  ربقفرّشلا  یف  كالفألا  تقاف  ۀعقبرز 
فّحتلا لضفا  ّیبر  کنم  اهّیح  وکلفلا  يرج  ام  اهیلع  هلألا  یّلص 
یفخ هیف  هّللا  حور  فیک و  اشرعاهتفارش و  تقاف  ۀعقب  اذّبح  ای 

فتحلاب هیمری  وا  فذقلاب  راّبجلا  همصقب  ءوّسلاب  رباج  همارول 
فنتکلا ربقلاب و  ذلو  لیلج  یلوميدی  نیب  دبعلا  مایق  هیدل  مقف 

یفش هنم  فشتسی  نمف  حیرّضلا  قوفیبرف  الع  دق  رابغب  نیفشتسا  و 
فلّزلا لضفا  هیدل  ةولّصلا  ّناۀلفان  ضرف و  نم  تئش  ام  ّلص  و 

فحت یمظعلا و ال  کجئاوح  اهیفلسف  ءآضقلا  باب  هتعقب  ّنا  و 
فق ّمث  تانجولا  یلع  يرجت  نیعلا  عمدب  نیسحلا  سار  رز  ساّرلا  يدل  فقو 

فرتقمل یجرا  فقوم  یلع  رفظتنیرت  رفغتسا و ال  کبونذ و  رکذا  و 
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فّجنلا یف  لضفلا  ّناف  اضرا  نطوتستنا  نطّوتلل  ّیلع  راوج  رتخا  و 
فخت دقراف و ال  الا  مالّسلا  يداویف  ّسمرملل  ّیلع  راوج  یبوط 

فرغلا تاّنجلا و  یلا  باسح  البادغ  نورشحی  افلا  نیعبس  ّنا  و 
فّجنلا یف  نوکلا  ةویحلا  یف  هل  بهومهدادع  یف  اداوج  ّنلعجا  ّبر 

( ةدیصق نم  ۀبختنم  اهئاثر  اهحدم و  مالّسلا و  اهیلع  ءارهّزلا  ۀمطاف  دالیم  یف  )

اهاهب اّیّرثلا  یهتنا  يّرثلا و  یفاهایض  حالف  ۀمجن  تعلط 
اهافص اهورمب و  ترانتسافسمش  ۀّکم  میرح  یف  تقرشا 

اهانم ارعشم و  تافرعّتلجت و  ذا  دمحا  سمش  ترّون 
اهاحر بطق  رودت  اهیلع  وعرف  ةّوبّنلا  ۀحور  نم  یه 

اهاتا  نم  انما  ناک  اهبهّللا  كراب  یّتلا  يرقلا  ّما  یه 
اهافطصاف اهّقحب  ّتلجت  ذااّقح  هّللا  ۀمصع  ةوکشم  یه   252 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

اهالوب اهّبحم  میجح  نعهّللا  مطف  نأل  امطاف  تیّمس 
اهاّفص اّهبر  سجّرلا  نم  ذاارهط  رهّطلا  ۀجیدخ  نم  تدلو 

اهایض نم  مهس  ابتق  لبیحولل ال  کئالملا ال  طبهم  اهراد 
اهامح نیلما  لاکیم  ولیربجک  مهوب  ّرقم  اهتمدخ 

اهاب نیح  اهمساب  هّللا  ءدبیّتح  جراعم  یلعلا  یف  تغلب 
اهالع اهعافترا و  اهلضفمهیلع و  نابف  امّسلا  کیلم  یف 
اهاضر یف  وطنم  هّللا  اضر  وهاذا  اهاذا  یفطصملا  دعضب 

اهادع هادع  هضغب  اهضغبلوسر  ّبح  هّبح و  اهّبح 
اهابا عارت  مل  اهتملظاهترکنا و  ۀّما  هّللا  نعل 

اهادن نوعمسی  بابلا  ارو  نموعدت  یه  اهراد و  باب  اوقرحا 
اهاون ّلک  اهعلض و  اورسکنا  یلا  اهیلع  اهباب  اورصع 

اهاف ۀتامّسلا  مّوللاب و  كاذماسح  لعنب  اذ  طوسب و  اذ 
اهابا يدانت  مهفلخ  نم  یه  واّیلع  اوداق  انسحم و  اوطقسا 

اهاثر اهئاکب و  نع  اوعنماذه  دعب  مهئایح  نم  ابجع 

( مالّسلا اهیلع  ءارهّزلا  حدم  یف  ۀلیوط  ةدیصق  نم  ۀبختنم  تایبا  )

ۀفیخل وا  رجأل  یبلق ال  میمصب  اهّبحا  وۀفیرّشلا  ۀمطافل  ّيدو  صلخم  ّینا  هّللا  و 
ۀفیفعلا اهتحاسب  اّبح  اهئالوب  کمسم  لباهیغتبا  ایندب  اعمط  اهّبحا  تسل  اّلک و 

ۀفیظولا ۀلاسّرلا و  ّقح  عرامف  هنع  بای  نمۀلاسّرلل  ارجا  نوکیل  اهّدوب  ّیبّنل  ارما 
ۀفیطّللا اهتحیر  ّمشا  نیح  ّمشا  نانجلا  حیریحورک  ۀمطاف  لوقی  اهّبحی و  ّیبّنلا  ناک 
ۀفیحّصلا ۀبحاص  ۀثّدحم و  يرابلا  ۀمصع  یههلألا  ضغب  اهضغب  هلألا و  ّبح  اهّبح  یف 
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ۀفیدّرلا  افیدر و  تمدع  دقف  الضف  اهب  یفک  وسنا  رهّدلا  یف  اهل  اوفک  نکی  مل  ّیلع  ول ال 
یلا اّبح  اهملظ  اوح  ابا  نکللوسّرلا  دـعب  اهّقح  اوعاری  مل  موقل  لیو   253 ص : تمـصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

ۀفیخّسلا اینّدلا 
ۀفیج باّلط  اونواعت  هرصن و  نع  اولذاخت  واّیلع  اوداق  اولتغا  ّمث  اورتجا  اهتلحن  بصغب  و 

ۀفیلخ الجع  مهل  اوبصن  مهلیوف  ّیبّنلا  ارمااوناهتسا  ۀفیقّسلا و  یف  ّیلع  نع  ۀفالخلا  اوبصغ 
ۀفیقسلا ۀفیقّسلا و  لها  تقرحا  قعاوّصلا  تیلاهانب  نمل  اهلاّبت و  هذه  ۀفیقّسلا  ّيا 

ۀفیطقلا ۀمامعلا و  یّتح  همسج  بلسی  نیا  ماانیسح  اولتق  البرک  یف  امنیا  ۀفیقّسلا  ول ال 
ۀفیفخ لبح و  الب و  هنحطی  لیخلا  درج  نیا  ماماهّسلا  فده  هنامثج  عقی  مل  ۀفیقّسلا  ول ال 

ۀّبّیطلا ۀسمخلا  ءاثر  یف  ةدیصق  نم  ۀبختنم 

لّکوم ءایبنألاب  وه  ساّنلللّزنم و  ءالبلا  ّنا  نرجضت  ال 
لّمحتی هالول ال  ام  میظعبدّمحم  ّیبّنلا  ّصخ  دق  كاذ  نم 

الّلهم نوکی  الف  هولتقی  نااوفلاحت  ۀّیذا و  ّلک  هوذا 
لماجی وه  راجحألاب و  هوخضريدهلل  حالفلل و  مهاعد  اذا  و 

كّوقتی ّهنا  ءارتفألابةّرم و  نونجلاب و  روط  هومر  و 
اولمعی مل  اهّقح  یف  هرمأب  ومطاف  یف  دمحا  ۀّیصو  اوسن  و 

لعشت ران  ءاشحألا  یف  یضمفهثاریم و  نع  هوعنم  یضترملا  و 
اولواطت لالّضلا  ۀیاوغلا و  لهاهملظ  ّیکّزلا و  نسحلا  يذا  یلع  و 

لملمتی هّرح  نم  هذالفاتدّدبت  عیقّنلا  مّسلا  ۀبرشب  و 
اولّجب ۀلاسّرلا  هوّرقو و ال  الّیبّنلا  ربق  يدل  هتزانج  اومر  و 

اولوانت هیلع  اوردق  امّلکب  واوعّمجت  اوبرّخت و  نیسحلا  یلع  و 
لهنم مئاهبلل  نیقرامللّهنا و  تارفلا و  برش  نع  هوعنم 

اولهله قایّنلا و  یلع  ءامألا  قوسهلها  اوقاس  اولتق و  هل  اجر  و 

(( ع  ) ۀّمئألا ءاثر  یف  ةدیصق  نم  (و 

مالسإلا  نع  مکبانیزر  مکیمالس  مکیلع  یفطصملا  ینب  ای 
ماظعلا ایالبلا  نم  ایالب  ویمظع  بئاصم  مکتباصا  مک   254 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

ماسح مراوص و  فویسباضعب  ّمسب و  مکضعب  اولتق 
مانألا ّیقش  هّجش  دق  بارحملایف  ساّرلا  بّضخم  جیجشف 

ماهّسلاب يدعلا  هشعن  تقشراملظ  هدعج  ّمسب  دیهش  و 
ماظ وه  یضق و  هبحن  افساءامّدلاب  لّمرم  لیتق  و 

ماد نیدیرولا  مد  نم  هبیشاحامّرلا  یّلجی  هسار  یباب 
ماّشلا وحن  داقی  ریساکدیدحلا  یف  لّبکم  لیلع  و 
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یماحم ّنهل  ام  دیزیلایابس و  قاسن  هلها  هلوح 
ماّیألا ّرین  رّونلا  قرشمارقب  ملعلا  رقبی  ناک  يّذلا  و 

ماشه ّمسب  هبحن  یضق  نایّتح  برحلا  ینب  نم  روجلا  يأر  مک 
ماکحألا ندعم  لوقلا  قداصملع  ّلک  نم  مولعلا  ماما  و 
ماّکحلا نم  يذألا  لوط  دعبّمسب  ادیهش  هبحن  یضق  دق 
ماّلعلا ۀبیع  یحولا  نزاخظیغ  مظاک  میلحلا  مامألا  و 

مایصب هموی  مایقبالیل و  بءدی  لیوّطلا  دوجّسلا  وذ 
مامحلا یّتح  دویقلا  میدن  ونوجس  فیلح  هرمع  یضق  دق 

مانألا ّرش  هاقس  ادیهش  وابیرغ  ّمسب  هبحن  یضقف 
مامألا توم  ّیضفاّرلا  اوغلبااودان  عاعّرلا و  هشعن  تلمح 

ماصخلا مجر  رینملا  باهّشلایسوم  نب  ّیلع  یضترملا  اضّرلا  و 
مالکلا ربح  باطخلا  باب  لصفنید  فهک  يرولل  هّللا  ۀیا 

مانألا ثوغ  نیذئاّللا  عزفماّرط  قلخلاب  فؤّرلا  مامألا 
مالّسلا دادل  یضم  ادیهشفهاشح  هبلق و  ّمّسلا  عطق 

مالعلا  ۀّجح  ّقحلا  ۀیاسان  ملعا  داوجلا  ّیقّتلا  و 
ماقتنا ریغب  ۀمقن  هلهاهتقس  ّمسب  هبحن  یضق  دق   255 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

ماقم ۀعفر و  ّلک  اتیاغلضف  ّلک  یهتنم  نامامإلا  و 
یماس دجملا  یف  ّيرکسعلا  هنبا  وایاربلا  يداه  ّیکّزلا  ّیقّنلا 

ماغّطلا فوخ  امهیرمع و  لوطءانع  ۀّیقت و  یف  ایضق 
یمالس امهیلع و  یتولصفادوج  ّمّسلا  يدیهش  اتام  ّمث 

( مالّسلا هیلع  نیسحلا  ءاثر  یف  هتبختنم  تایبا  )

نحملا برکلاب و  یلتبملا  یلع  اوحوننسحلا  یلع  اوحون  یفطصملا  ۀعیش  ای 
نغّضلا دقحلاب و  هتجوز  هتّمسادهطضم  مومسملا  نسحلا  یلع  یفهل 

نزح نم  هاساق  ام  تسّطلا  یف  ءآقفدبکلا  هاشحا و  تعّطق  دق  ّمّسلاب 
نتفلا اودئاق  مهتتا  یبّنلا  ربقهب  مالتسألا  اودارا  ذا  اتفهلا  و 

نسحلا یلع  یفهل  ایف  فیرّشلا  شعناومر  مهنیب و  اولاح  ۀّیما  ونب 
نفکلا یف  وه  هنم و  مهّسلا  شوانتهمرکی  ناک  نم  يری  لوسّرلا  نیا 

( مالّسلا هیلع  نیسحال  دالیم  یف  ةدیصق  نم  ۀبختنم  تایبا  )

ناّشلا وذ  هردق  میظع  رهشنابعش  یف  ریخلا  ّلک  ریخلا 
نابسح الب  هتمحر  تاحفنيرولا  یلع  هیف  هّللا  ضیفی  رهش 

نایعألا دهشمب  هلألا  هجویلجنا  هثلاثب  رهش  اذّبح  ای 
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نادلبلا قافالا و  یلع  تقرشيدهلا  سمش  هب  موی  اذّبح  ای 
ناهربلا عطاق  هلألا و  رونیجّدلا  حابصم  هیف  ّدلوت  موی 

نالعألا رارسألا و  عدوتسمهلالج  ّلج  هّللا  رون  ةوکشم 
نامیألا مّوقم  نیسحلا  ینعادّمحم  طبس  ساّنلا  ریخ  نبا  وه  و 

نانج روح  ایعل و  هل  تلزنهمودق  نیح  ۀمطاف و  هتدلو 
ناجیّتلاب  اهتنیزب و  تّفصهل  الالجا  احرف و  کئالم  و 

ناوضّرلا میلسّتلا و  رشبلابلئابق و  فلأب  لیربج  هاتا  256 و  ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
ناّرحلا هداؤفب  هلتق  نعاوربخا  ۀّیّحتلا  دعب  نم  افسا و 

نازحألا ۀعاس  ةدالولا  موییفطصملا  ّیبّنلا  یلع  راص  كانهف 
نارفغلاب ریجاف  هبنذ  نمهدهمب  راجتساف  سرطف  هاتا  و 

ناوضّرلاب هنم  ازافف  اذالمه  لیئآدرد  لیئاطس و  هب  و 
ناّیّدلا نم  ۀبترم  لان  مکهدهمب  ذولی  کلم  يّذلا  یباب 

ناّشلا میظع  يرابلا  ةرضح  یفّهنا  ذل  هربقب  رجتسا و  هبف 
نانج امّسلا و  ناّکس  هاریلهب  يرس  ّمث  لیربج  هب  الع  و 

ناسل ّصمب  هعضری  هیف  نمدمحا  ةّوبّنلا  رجح  یف  هّابر 
نافنتکت هیلع  ناتمّحللافهماظع  همحل و  مّوقت  یّتح 

یناذا دق  وهف  انیسح  يذانم  لوقی  هّبحی و  ّیبّنلا  ناک 
یناحیر اذ  لوقی  هّمشی و  وهمثل  رثکی  همرکی و  لاذ  ام 

( تایبا کلذ  نمف  ع )  ) هبئاصم یف  )

هراثا اوحم  دق  ۀّیما  ونب  ومقتسی  مل  دّمحم  نید  هال  ول 
هراونا اودهشیل  دالبلا  نیبانقلا  قوف  هسأرب  ریدا  ام  ول 

هراکنا هرفک  اونابتسا  امل  ويرولل  رهظی  دیزی  قسف  ناک  ام 

( اضیا کلذ  نم  (و 

ترمّنت تتع و  نا  نیسحلا و  مدبترداب  ۀّیما  تناک  نا  ورغ  ال 
ترکنا ةّوبّنلا  اروشن و  تدحجاّمناف  لوسّرلا  تامیرک  تبس  و 

( ةدیصق نم  ۀبختنم  اضیا  کلذ  نم  (و 

رکذی ائیش  هّللا  نید  ناک  امیفطصملا  طبس  لتق  ول ال  هّللات 
رهظت  کت  مل  تیفخ و  هلتق  ولمالسألا ال  فراعم  قئاقح و  و 

رجفی نم ال  نأش  ۀمامألا  ّنايرولا  ّلج  یلع  رهظت  مل  هالول   257 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
ردجا وه  نمل  اهلعجی  هّللاۀبتر  ةّوبّنلاک  اهورد  امل  و 
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اورصبا شحاوفلا  نم  هیلع  ام  عمةریدج  دیزی  یف  اهوأر  دقل  و 
رکنم وا  مئال  ری  مل  دّرنلاببعلی  رومخلاب و  نلعی  وهلی و 

( ۀیثرم نم  تایبا  اضیا  کلذ  نم  (و 

یئاوکش ملت  الف  رارقلا  بلسیئاکب  یتعول و  نع  یل  ذاع  ای 
یئاولس ملف  هتبرک  مظع  نمةولس  یبلقل  یقبا  ام  ّفّطلا  و 

ءاملا برش  هوعنم  دق  اشطعدّمحم و  نبا  یضق  دق  رارقلا و  فیک 
یئاشحا یف  يدبک و  یف  رانلابامّظلا  یقلا  دقف  ینوقسا  حیصی  و 

ءادعألا ۀّنسا  ةراجح و  ورجنخ  مهس  فیس و  هباجاف 
ءاقش ثبخل  ابجع  اوف  اوّضرهعالضا  مهلیخب  ّمث  هولتق 
ءاسن ّیلح  یّتح  اوفّلخ  امهلاوما  یف  بهّنلاب  اوردابت  و 

ءایحتسا فوخ و ال  الب  اضغباوقرحا  ةراغألا  دعب  مهمایخ  و 
ءارسألا یف  قاست  قایّنلا  قوفۀنیکس  بنیز و  رارقلا و  فیک 

ءاط ریغب و  هب  ریعبلا  يرسیعماجب  دابعلا  نیز  الّبکم  و 
ءاّرقلا نسحاک  باتکلا  ولتیالّمرم  نیسحلا  سأر  انقلا  یلع  و 

(( ع  ) ءاثر یف  ةدیصق  نم  ۀبختنم  تایبا  اضیا  )

لیزم كولملل  ملّظلاک  سیلریما  تنا  املاظ و  نکت  ال 
لیطتسم مئاق  کلملاب  وه  وادیزی  دابا  دق  ملّظلا  يرت  ام 

لیلس وه  نیسحلا و  لاتقليّدصت  نیح  هنع  كاز  هکلم 
لیقث لقث  لوتبلا  داؤف  ولوسر  نم  ۀعضب  ّیلعل و 

لیدب  روهّدلا  يدم  یف  هل  اممیظع  هیلع  يرج  ملظ  ّيا 
لیکث حئان و  ّنجلا  هل  واّرط  کئالملا  خرصا  هئزر   258 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

لیلغ وه  تارفلا و  یطاش  بنجلوسر  نبا  یضق  دق  یسفن و  فهل 
لیتق ماهّسلاب  فویس و  وحامر  رجنخب و  ذا  افسا 

لیدج وه  لویخلا و  هتئط  ولتق  دعب  نم  هاتفهلا  ها و 
لیلظ ریجهلا  نم  هیلع  امهومر  ءآرعلاب  هوبلس و 

لیفک ّنهل  ام  مور و  یتبسلوسر  تانب  هلها  اوبس  و 
لیلع وه  داقی و  دویق  یفاریسا  يرسی  دابعلا  نیز  ریغ 
لیوع اکب و  هل  نوجش  یفّفط  دعب  هرمع  ّلظ  دقل  و 
لیحن وه  حایّنلا و  یف  ابئادراهّنلا  یف  امئاص  لیّللا  مئاق 

لیست یه  عومّدلا و  هتقبستناک  ّالا و  ّطق  ءآملا  يری  مل 
لیتق هوبا  ام  موی  ارکاذاریثک  یکبی  ماعّطلا  دنع  ناک 
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لیلغ نیسحلا  ءآملا و  برشالوقی  ناک  اعئآج و  ایماظ 
لیلج بطخ  ّيا  نطبلا  رماضیّفوت  وه  تابّیّطلا و  لکأ 

لیطا یتبرک ال  ینزح و  فیکالیدج  ینیع  هتأر  ابیلس  و 

( ۀبختنم تایبا  اضیا  )

مّدلاب جّرض  لوتقم و  کنیسحيونین  ضرا  يدهشا  یموق و  مطافا 
مسنمب ارهظ  وا  ردص  يدعلا  لویخهّضر  ّمث  هبحاد  وا  تعّطق  دق  و 

ملسمب مکیف  سیل  وعدت  يراعألااهطوسی و  طوسب  ءاروحلا  کتعضب  و 
ملید كرت و  لثم  لبحب  ندقیارس  اوح  یبست  قّونلا  قوف  كاماتی 

محار ریغ  نم  بارعألا  اهب  رضی  وۀنیکس  نیسحلا  نامثج  لّبقت 
مجناب ّفح  ردبلا  ّناک  سؤرهلوح  نانّسلا و  یف  نیسح  سأر  و 

يدلاو ضوحلا  بحاص  ّیلع  سیلاهتنب  نبا  یفطصملا و  طبس  انا  اما 

ةدیصق نم  ۀبختنم  اضیا 

يدی یف  ةّوبّنلا  ثیراوم  يذه  یننوفرعت و  له  هّللاب  مک  دشناف   259 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
دّمحم فیس  فیّسلا  هعرد و  اذ  هئآول و  يدنع  یتحت و  هتقانف 

دمحأل طبس  مویلا  يریغ  ضرألا  یلع  له  هتمامع و  یسأر  یلع  سیلا 
دماعی مل  ام  مالسألا  یف  تثدحا  ما  ۀّنس  باتک و  نم  امکح  تّریغا 

يدترن کلتقب  وا  ادیزی  ّلوت  هلوقت  امیف  ّقحلا  تبصا  اولاقف 
يدّیس یلایلا و  رومخ و  فیلح  هلثم  ناک  نا  هّللا  ذاعم  لاقف 

دّدحم مهسب  اذ  حمرب  اذه  هفیسب و  اذه  موقلا  هیلع  رادف 
دحلم ثبخا  رمّشلا  هاتا  نا  یلا  هدلج  ةراجحلاب  موق  خضری  و 

دی نم  ّلش  هتیلای  ۀبهر  الب  افقلا  نم  هنم  سأّرلا  ّزج  فیّسل  ابف 

( تایبأ نم  ۀبختنم  ع )  ) هئاثر یف  اضیا  )

ینامثج یف  حوّرلا  یّنم  ماد  امینایحا  یف  ّفّطلا  یسنا  تنک  ام 
ناجوزمم هالو  یمد و  لب  الهرکذ  یسنا  فیک  ّفط  لیتق  و 

ینانیع هل  یکبت  اشطعهمیرح و ال  یفطصملا و  طبس  تومیا 
یناعری محار  لهالا  ءامظنم  حیصی  وه  ضوحلا و  یقاس  هوبا  و 

ناشطعلا اهلسن  نم  هبنج  یفیضق  مک  تارفلا و  ۀمطاف  قادص  و 
ناّرحلا هبلقب  نیسحلا  یضق  ودمحا  لمانا  نم  نویع  ترج  و 

ناوخألا بحّصلا و  دقف  دعب  نمادرفم  ابیرغ  هاسنا  تنک  ام 
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یناوعا ای  لاقف  نیلّمرتميّرثلا  هجو  یلع  اثثج  مهادان 
نارقألا یلع  ءاجیه  ناسرفافّصلا  لاطبا  لاطبألا  رشعم  ای 

یناوخا ای  یبحص و  ای  یلهاای و  یناه و  ای  لیقع  نب  ملسم  ای 
ینانیع هب  تّرق  يّذلا  يدلوای  لضف و  ابا  یخا  يرصان و  ای 

نابّرتلا  يدّسوتم  يّرثلا  یلعنودقار  متنا  مکیدانا و  یل  ام 
ناّشلا اذه  لثم  مکنم  ناک  امیتوعد  اوبیجت  ّالا  مکلاب  ام   260 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

ناوسّنلاب رارشألا  ّطلستفاوعفاد  ۀلاسّرلا  مرح  نع  اوموق و 
نافوکلا رشعم  يدانف  ءآمهل  یغبی  هعیضرب  مهاتا  و 

ناتفّشلا هل  تّفج  دق  اشطعایّظلتم و  هناسل  نورت  امفا 
ناج لفط  ّيا  عیضّرلا و  بنذامف  مکمعرب  بنذ  یل  ناک  نا 

نابلألا نم  مطفی  مل  لفطامّظلا و  نم  تومی  مکتّورم  نمفا 
نانسک تدّدح  دق  ۀمومسمۀلبنب  نیعّللا  ۀلمرح  هامرف 

( مالّسلا هیلع  هئاثر  یف  اضیا  )

املعت ملا  ضرألا  تّرق  وءآمّسلا  ّرقتسا  فیک  ابجعا  و 
ام رجا  ام  اربص و  اولتق  دقيرولا  ریخ  طبس  نیسحلا  ّنا 

املظی وا  مثأی  وا  بنذینا  هاشاح  بنذ و  الب  ناک 
امطاف هّما  یضترملا و  وهّدج  هوعاری و ال  مل  و 

امّرح ام  بالکلا  دوهیلایلع و  ءآم  هیلع  اومّرح  و 
امّطح هردص  هعالضايدعلا و  لیخ  اتّرقتسا و  فیک 
امس دق  هسار  هجاد و  واتعّطق  دق  اتّرقتسا و  فیک 

امجنألا طّسوت  ذا  ردبلاکهباحصا  سؤر  هلوح  و 
ءامألاک بنیز  ۀنیکستلخدا و  دق  اتّرقتسا و  فیک 
امهیلوح لبحلاب  تدّفص  دقّیبّنلا  تانب  دیزی و  یلع 
امد هنم  بخشت  هجادواهّلغ  یف  داّجّسلا  لخدا  و 

املوم اتکان  نیعّللا  ناکهماّدق  بنیز و  ماّدق 
امتیل ایا  ّتلش  هدی  یفيّذلا  بیضقلاب  نیسحلا  رغث 

اما  تدان  هتّقشف و  بیجیلا  توها  بنیز  أر  ذمف 
امرکا هسأر  یف  هّدجفهلتق  یف  ّکبر  فخت  مل  ول   261 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

امدقم انکتهب  نکتالفّیبّنلا  هاجب  انیعارت  ام  ول 

( مالّسلا هیلع  هئاثر  یف  اضیا  )

داقّرلا نع  ینیع  رهسم  ويداؤف  قرحم  نیسحلا  ءزر 
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يدان دولج و  ةولخ و  یفیلاح  ّلکب  هاسنا  تسل  و 
دابکألا بولقلا و  قرحم  وءزر  ّلک  مظعا  هئزر  و 

يداغ هلها و  نم  برغتسملیتق  یلع  یکبا  فیک ال  ما 
دالبلا نیلهألا و  یقرافمناطوألا  ۀحزان  ۀیتف  یف 

يدایألا سوّرلاب و  هودافنادبألاب  عرّدلا  نود  هوماح 
داهجلا ۀیاغ  نیدهاجمرودّصلاب  ماهّسلا  اولبقتسا  و 

داوجألا یلع  مهدوجب  اوقافسوفّنلاب  حاورألاب و  اوداج 
داهولا یلع  ّتلظ  مهداسجایعرص  نیلّدجم  مهل  یفهل 

داّیملا انقلا  قوف  مهسؤرروّحنلا  امد  یف  نیلّمرم 
دالوألاب روتوملا  ادیرفیحضا  نیح  نیسحلا  یلع  یفهل 

يدانی مه  دقف  دعب  هیلعیفهل  ّمث  ناوخألا  بحّصلا و  و 
يداعألا نع  انیماحی  ماحنم  له  انرصنی و  رصان  له 

دانعلا يوس  اودادزا  امف  انیفلوسّرلا  ۀمرح  عارم  نم  له 
دادحلا رجانخلا  مهّسلا و  وفویّسلاب  هیلع  اولبقأف 

دایجلا رفاحب  هعالضااوّضرف  هلتقب  اوفتکی  مل 
داهشألا رظنمب  انقلا  قوفیّلجت  دقف  هسارل  یفهل 

دامّرلا یلع  رّونت  فوج  وتسطب  هل  يرخا  ةولج  و 
دافصألا  لابحلا و  یف  موّرلاکایبس  قاست  هلهأل  یفهل 

داّجّسلا یلع  یفهل  ادّفصميرسی  نیدباعلا  نیز  ّلغلا  یف   262 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
داؤفلا قرحم  نیسحلا  ءزرهاوس  نع  ّفک  داوج  ای  هم 

( مالّسلا هیلع  هئاثر  یف  اضیا  )

رصان الب  ابیرغ  یسفنبرباص  بستحمل  یسفنب 
ّيرماّسلا اوعبات  هلتق  یلعترّمش  فعضتسمل  یسفنب 

رغاّصلا ینب  نم  ّهلذ  ایفهلتق  یف  مالسألا  ّلذ  دقل 
رجاف یلا  هولمح  دقللوسّرلا  طبس  سأر  ابجع  اوف 

رهاع یلا  يدهی  ةانقیلع و  نیسحلا  سأر  عفریا 
رئاج یلا  لوسّرلا  تانباهب  قاست  ایند  ّلذاو  و 

رظاّنلا ءالم  یف  دمحالاو  دیزی  كاردختا 
رتاس الب  نیسح  مسج  وقربتسا  نم  دیزی  بوثا 

رهاّطلا ینبب  هعنص  اذ  وهرهد  نم  ءرملا  عمط  امف 
رخألا عم  وفصی  ءالبهب و  یمری  انیسح و  وفجیا 
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( مالسألا یف  مالّسلا  هیلع  هتضهن  راثا  یف  ۀثالث  تایبا  )

هراث اوحم  دق  ۀّیما  اونب  ومقتسی  مل  دّمحم  نید  هال  ول 
هراونا اودهشیل  دالبلا  نیبانقلا  قوف  هسارب  ریدا  ام  ول 

هراکنا هرفک  اونابتسا  امل  ويرولل  رهظی  دیزی  قسف  ناک  ام 

( اهیبا شعن  یلع  ۀنیکس  ۀحون  )

يرّدخت دعب  هّالذا  لوقت و  وۀنیکس  نیسحلا  یلع  حونت  تنا  و 
رّدکتملا اهبلقل  روخّصلا  یکبتاهسفنب  فیرّشلا  ردّصلا  یلع  تمر  و 

يرّسحت مادف  ینمتیا  يرغصیلع و  محری  مل  كاوان  نم  هاتبا 
رجنخب  كالع  وا  كدیرو  يرفاملاظ  وا  قفانم  ّيا  هاتبا 

وحلاقتملا اهعمدب  نیسحلا  ردص  یلعاهمطلت  موقلا  ةافج  تناف   263 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

( تایبا نم  اجرختسم  ع )  ) هئاثر )

حاور ةودغب و  نیسحلاّیح  تمد  ام  ءاکبلا  یف  دهتجا 
حابّصلا اسملاب و  رمألا  بحاصهیلع  یکبی  ّیلولاب  ةوسا 
حامّرلل ۀّیرد  نیسح  وةویحلا  لوط  ّبحمل  اولسی  فیک 

حاحلألا ۀیاغب  ةوعد  ذااهجو  ۀفوک  لها  هّللا  حّبق 
حازت ءام  برش  هنع  اوعنمنکل  هوفیضی  نأب  هودع  و 
یحاضألا رحنک  هبحص  اورحنمهاتا  اّمل  هرصنا و  دعو و 

حالّصلاب یعم  اودهعت  ملفاابیطخ  لوقی  هب  ینأک  و 
یحاور اّولخ  ياده  متهرک  نایلاتق  یف  مکل  ادب  دق  يّذلا  ام 

حابم شوحولا  یلع  ءام  برشیلها  ینومتعنم و  اذامب  و 
حاورألا نم  یّتح  ئیش  ّلکیّبلف  ریصنالا  يدان  ّمث 

حامر رجنخ و  فیس و  ریغبیجم  هبجی  مل  موقلا  نم  و 
حانجلا يذ  یلع  نم  طبّسلا  يوهفهجو  ّلک  نم  حارجلا  هتنخثا 

حابتسملا یلع  اوبدناف  هسأراوّزجف  مائّللا  هب  تطاحا  و 

( هیلع هّللا  تاولص  اضیا  هئاثر  یف  )

دّهسم ّیلع  یلیل  مهدقفل  ودمرس  ۀّیرضاغلا  یلتقل  ینزح 
دّقوتت اهران  یبلق  نتم  یفةرمج  یبلقب  مهتّیزر  تقلا 

دمرت ینیع  فاخا  تسل  ادبامهیلع و  ءاکبلا  ّالا  یتملیح  ام 
دّلجتا اثّرلا  نع  تسل  مهیفاهعمد و  کسمت  نیعلا  عیطتست  ال 
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دمکملا داؤفلا  یفشی  اّلکیفّهلت و ال  ّیلع  يدجی  یفهل و ال 
دّصرتی  ام  ریغب  ءآضقلا  لزنامدعب  فّهّلتلا  ینعفنی  فیک  ما 

دهعت اهلثم ال  ایالب  تلزنیتداسب  ّنا  دعب  ولسا  فیک  ما   264 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
دروم ّيدوهیلل  تارفلا و  رهنمهبنجب  ناک  اشطع و  اوضق  دقل  و 

اودحلا مهنادبا ال  اونّفک  المهوحرط  يّرثلا  یلع  مهولتق و 
دّسوتتالفلا برت  مهموسج  ومهسؤر  ةانقلا  سأر  تنّیز  دق 

دّیقم نیدباعلا  نیز  بتقیلع و  ةدّفصم  تقیس  مهلایع  و 

( مالّسلا هیلع  هئاثر  یف  اضیا  )

هراک ریغ  البلل  اماما  تیدفهراکملا  یف  ارباص  انیسح  تیدف 
هرابطصا هربص و  نم  ۀکئالمتبّجعت  دق  ارباص  اماما  تیدف 

هراثب ءامّسلا  راّبج  ذخای  وهمصخ  مصخ  هّدج  ادیهش  تیدف 
هراید نع  احزان  ابیرغ  تیدفهتاغب  هتفج  مولظمل  تیدف 

هراوب یف  اورداب  مهاتا  اّملفۀفوک  فالجا  رصّنلا  هتدعو  دق  و 
هراصتنا دنع  رصّنلاب  هنودفی  ومهل  امب  هورثؤی  نا  اوعیاب  دق  و 

هراهن یف  هراصنا  اولتق  دق  وهلتق  دعب  هلاوما  اوبهن  دقف 
هرانم سامطنا  یف  یفلز  هّللا  یلااوبّرقت  سانا  یف  ادیحو  یسفنب 

هرازا ریغ  قبی  مل  هبلس  یلااورداب  ربص و  لتق  هولتق  دقل 
هراعش نم  هلیو  دایز  نبا  يدلاورخافت  هردص و  لیخب  اوّضر  و 

( هیلع هّللا  تاولص  اضیا  هئاثر  یف  )

ناودعلاب لوتقملا  یلع  یفهلنائمّظلا  فّهلتملا  یلع  یفهل 
ناوخألا دالوألا و  بحّصلابادحاو و  اموی  روتوملا  یلع  یفهل 
ینانیع اکبلل  ینتدعاس  ناادمرس  يرهد  ّفّطلا  لیتق  یکبا 

نأب حیرتسیل  نیسحلا  فقوافقوم  یسنا  تسلف  تیسن  امهم 
یناوتی  امد و ال  لیسی  ادغفهنیبج  باصا  ارجح  هل  اومرف 

نایرجلا یف  ّدتشاف  اهل  انوصهّفکب  ءامّسلا  یلا  ءامّدلا  یمرف   265 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
ناّرحلا داؤف  ضایب  ادبفهصیمق  فرطب  اهکسمیل  يوهف 

نانسک انّکمتم  هبلق  یفيوتساف  مهسب  ۀلمرح  هامرف 
نارقألا نع  هایعا  فعّضلا  ومهلاتق  عاطتسا  امف  نیتولا  عطق 
نمحّرلا یلا  هتمالض  وکشیهجرس  نع  يّرثلل  اعیرص  يوهف 

ناّرحلا يولؤف  لیلغ  یفطیمحار  نم  له  اشطعا و  حیصی و  و 
ناتسب وا  فیسب  نورخألا  ورجنخب  نیّحللا  رمّشلا  هباجأف 
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نارقلا ۀیا  ءرقی  اوبصنانقلا و  قوف  هسار  هیلع و  یفهل 
نادوّسلا موّرلا و  يرسأک  ّالدءآمألا  قوس  هلها  اوقاس  افسا و 

( تایبا نم  ةذوخأم  )

لیوع ةرفز و  یبلقب  مهل  ولیوط  فوفّطلا  یلتق  یلع  ینزح 
لیلقف اهّیشع  اهّودغبمهیلع و  ءآمّدلا  ینیع  تکب  نئلف 

لیسی تارفلا  رهن  مهبنجب  ویفطصملا  يرارذ  اشطع  یضق  دقلف 
لیثم يّرثلا و  هجو  یلع  هبشمهل  ام  مشاهل  روحنم  ّبرل  و 

لیتق داؤفلا  ّرح  یلع  ءامظدّمحم  طبس  ّناف  هاتفهلا  و 
لیئاکیم لیربج و  هّابرنم  عولض  قوف  كرّشلا  لویخ  تلع  و 
لیلغ وه  ءآملاب و  هل  یکبتاهتیلق  هیلع  امد  ءامّسلا  یکب  و 

( الاقم وا  الاح  ع )  ) هناسل نع  ۀثلث  تایبا  )

دّمحم يّدج  اموضهم و  لتقاءمطاف  یّما  امولظم و  لتقاء 
دئاذ قاس و  هثحلا  موی  ضوحلا  نميّذلا  يدلاو  اناشطع و  لتقاء 

دمحی سیل  یفطصملا  تانب  کتهفمرجمب  تسل  مرجاذ و  تنک  نأف 
دایز نبا  یلع  تلخدا  امنیحیفهل  ّمث  بنیزل  یسفن  فهل 

( ةدیصق نم  ةذوخأم  )

يداعألا نویع  نع  هجولا  رتستّمکب  بایّثلا  لذرا  یف  یه  266 و  ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
يدامتم اهمول  اهیخا و  واهیبا  ّبسب  ّیقّشلا  ّیعّدلا  و 

( ةدیصق نم  اضیا  )

يداقر یلع  تمّرح  دقل  ويداؤف  فوفّطلا  ۀعقو  تقرحا 
يدافن لبق  ةویحلا  یضقا  تدکّفط  ۀبیصم  یف  تضخ  امّلک 

دادحلا بایث  مکرهد  اوسبلتنا  مکل  ّقحی  مشاه  ینب  ای 
دایجلا ّضر  نیسحلا  ردص  ّنامکیلع  ّزعی  مطاف  ینب  ای 
دافصألا یف  لیلعلا  ّلغی  وایابس  يرست  لوسّرلا  تانب  و 

( ۀلیوط ةدیصق  نم  ةذوخأم  )

لالجلا يذ  ةوطس  رشحلا  ةادغفاخت  اما  دیزی  ای  تلاق  و 
لاؤّسلا دنع  هبیجت  فیک  ولوسّرلا  نم  ءایحلا  کیف  اما 
لاجّرلا نیب  دّمحم  تانبرودخلا  یف  کتانب  لدع  نما 
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( ةدیصق نم  اضیا  )

ادسج يرولا  ریخ  نم  تنّمضت  اذامهتمحر  هّللا  كاقس  ّفط  ربق  ای 
ادسح دساح  نع  ۀسورحم  تلز  الهتمقن  هّللا  كافع  ّفط  ضرا  ای 
ادفو نم  ّلک  یعسم  ریخلا  ةروفومهتمحر  ّلظ  یف  ةرومغم  تلز  ال 

ادهطضم هّللا  حور  کیف  يوث  املافرّشلا  لضفلا و  تقبس  ّفط  ربق  ای 
ادمّصلا دحاولا  هلألا  راز  شرعلا  یفنمک  ناک  ّقحلاب  افراع  هراز  نم 

( ءاثّرلا یف  ةدیصق  نم  (و 

اوبهن هلاوما  اوحبذ  هلافطااورحن  هناوعا  اولتق  هناوخا 
اوبصنانقلا قوف  مهسؤر  یّتحاوقحس  مهداسجا  اوبلس  مهباوثا 

بدتنت  یکبت و  مرح  تدّفص  مکمد  قیرا  مک  وا  میختقرحا  مک 
267 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

( اضیا ةدیصق  نم  (و 

تارفّزلاب هحن  نیسحلا و  کبافتافرغلا  نکست  وجرت  تنک  نا 
تاّنجلا یف  هینب  یفطصمللدغ و  یف  بحصت  تئش  نا  هربق  رز 

تاجرّدلا لضفلا و  یف  هشرعبهلألا  راز  نمک  هرئاز  نوکی  و 
تاکلهلا افش  نم  هوکّسمتماهب  وجنی  ۀنیفس  نیسحلا  ّنا 

تارت ریغب  ایغب  هلاتقباورّمشت  نیّذلا  هّللا  بّرق  ال 
تارف ّطشب  اناشطع  هولتقمهئاج  اّمل  مهرصن و  هودع  و 

( مالّسلا هیلع  ساّبعلا  هاخا  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  ءاثر  اهیف  رکذی  ةدیصق  نم  )

اهاتف بوطخلل  يروما و  یفینوع  تنک  دقل  یخا  ای  یخا  ای 
اهانف یسفنل  تعن  لب  ترسکيرهظ  ۀّیزّرلا  هذه  یخا  ای 

اهاجر باخ  لایعلا  اهدعبینکر و  مّدهت  یتلیح  تبهذ 
اهیرک باط  ةادعلا  نویع  ویلها  كدعب  مانی  یخا ال  ای 

( اضیا ةدیصق  نم  (و 

لیلغ وه  تارفلا و  یطاش  برقلوسر  نبا  یضق  دق  یسفن و  فهل 
لیتق ماهّسلاب  فویس و  وحامر  رجنخب و  ذا  افسا 

لیدج وه  لویخلا و  هتئطولتق  دعب  نم  هاتفهلا  هآ و 
لیلظ ریجهلا  نم  هیلع  امهومر  ءارعلاب  هوبلس و 

تما لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 221زکرم  هحفص 202 

http://www.ghaemiyeh.com


لیلظ ریجهلا  نم  هیلع  امهومر  ءارعلاب  هوبلس و 
لیفک ّنهل  ام  مور و  یبسلوسّرلا  تانب  هلها  اوبس  و 

لیلع وه  داقی و  دویق  یفاریسا  يرسی  دابعلا  نیز  ریغ 

( تایبا نم  ۀجرختسم  )

هنامز هافج  دق  دیرفلا و  یبأبهناوعا  تضق  دق  دیحولا و  یبأب 
هناصح  هاعن  دق  ادیقف  یبأبهبحص  یف  البرکب  دیهّشلا  یبأب 

هناکرا تمّدهتف  هدقف  نمۀملث  مّلثا  نیّدلا  یف  يّذلا  یبأب   268 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
هنامثج يّرثلا  یف  احیرط  یبابهحرجل  ءاودال  احیرج  یبأب 

هناجشا اقرحم  ابئیک  یبابرصان  نم  هل  ام  ابیرغ  یباب 
هنانسا تّملأت  نارزیخب  وهعولض  ّضر  لیخلاب  يّذلا  یبأب 

هناوخا هدالوا  هباحصاتّلتق  موی  فصن  یف  يّذلا  یباب 

( ةدیصق نم  هجرختسم  )

ایماح دمحا  لا  ثیغم  نم  له  واننیعی  نیعم  نم  له  الا  يدانی 
ایداعألا ّفکی  مهنع  ّباذ  له  وهمیرح  یف  یفطصملا  یعاری  نم  الا 
ایضار سیل  یفطصملا  يرارذ  لتقبمکهلا  ّناف  مرج  اذ  تنک  نأف 

ایغاب کی  مل  بنذ و  هل  سیلفۀبرشب  حیضّرلا  اذه  محار  له  و 
ایماد نیدیرولا  روحنم  قراففهدیرو  ءامد  نم  مهسب  هوقس 

( ةدیصق نم  (و 

ابکس نیع  ای  عومّدلاب  یبکسا  وابدن  سفن  ای  نیسحلل  یب  دنا 
ابرک انزح و  نیقفاخلا  ءالمءزر  مظعا  نیسحلا  ءزر  ّنا 

ابیش ابابش و  غلاب  نم  نیباعیمج  مویب  هلها  اولتق 
ابراف ابرا  باّرتلا  یف  اوعّرصعیضر  قهارم و  یبص  و 
ابرش مئاهبلا  یلع  مّرحی  ملتارف  نع  هلها  هوعنم و 

ایطخ  مظعا  هیرت  ءزر  ّيایفهل  حمّرلا  یلع  هسأر  اوعفر 
)

( وا زا  ترضحنا  باوج  درک و  لاؤس  ع )  ) ءآدهّشلا دّیس  ترضح  زا  هک  یبارعا  تایبا  نیمضت  )

مل لوقی  ءاشنا  هئازأب و  فقوف  ایّلـصم  هدجوف  دجـسملا  لخدف  ع )  ) نیـسحلا یلع  ّلدف  اهب  ساّنلا  مرکا  نع  لأسف  ۀنیدملا  یلا  ّیبارعا  دـف  و 
نم ءآج  دق  اهتاه  لاقف  رانید  فالا  ۀعبرا  معن  لاق  ئیش  زاجحلا  لام  نم  یقب  له  ربنق  ای  لاق  مالّـسلا و  هیلع  نیـسحلا  مّلـسف  خلا  نألا  بخی 

ّفلو هتدرب  عزن  ّمث  اّنم  اهب  ّقحا  وه 
269 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
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کّلعل مالّسلا  هیلع  لاقف  یکب  ّیبارعألا و  اهذخاف  خلا  ّیناف  اهذخ  لوقی  اشنا  ّیبارعألا و  نم  ءآیح  بابلا  ّنش  نم  هدی  جرخا  اهیف و  رینانّدلا 
كدوج باّرتلا  لکأی  فیک  نکل  لاق ال و  كانیطعا  ام  تللقتسا 

ندفیلف کیلع  الاون  وجرینمف  کیلا  یهتنی  يّذلا  تنا 
ّنمب دوجی  ساّنلا ال  مرکا  ونعی  دارا  نم  کنم  نعتسیل  و 

ۀقلحلا کباب  نود  نم  كّرحنم  كاجر و  نم  نألا  بخی  مل 
دنتسم دوجولا  کیلا  ّنادقتعا  رمأل  امولم  تسل 

دنّسلا كریغب  يرقفل  سیلّدمتست  کنم  ءایشألا  ّلک  و 
ۀقسفلا لتاق  ناک  دق  كوبادمتعم  تنا  داوج و  تنا 
مکلئاون یف  ّدح  درفمکلئاضف و ال  یف  رهّطلا  اونب  متنا 

مکلئالد نم  مالسألا  ماق  دقمکلهانم  یف  ساّنلل  رظح  ال 
ۀقبطنم میحجلا  انیلع  تناکمکلئاوا  نم  ناک  يّذلا  ول ال 

( باوجلا )

رکّدی اجّرلا و  ّیلا  یخرارقتفم  وه  ّیف و  ابغار  ای 
ردتقا كاذ  ریغ  یلع  ام  ورصتخم  ّيدل  اه  هل  ارقف 

ۀقفش وذ  کیلع  ّیناب  ملعا  ورذتعم  کیلا  ّیناف  اهذخ 
اصبق نم  ّلکل  حابم  یلاماصلخ  یتّبحم  یف  نمل  ّيدو 

اصقتنم  لیلقلاب  نکت  الفاصخش  دق  ّیلا  نم  رفوتسم 
ۀقف دنم  کیلع  انامس  تسمااصع  ةادغلا  انریس  نم  ناک  ول   270 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

ردق اذ  ۀنکم و  اذ  تنک  ورشبلا  یف  عاطی  يرما  ّنا  ول 
رطملاب کیلع  یئامس  ّبصرطخ  الب  انکلم  یل  قیس  و 

ۀقفّنلا ۀلیلق  یّنم  ّفکلا  وریغ  وذ  نامّزلا  بیر  ّنکل 

( ةدیصق نم  ۀبختنم  ع )  ) رفعج نب  یسوم  یف  )

ابخی نل  هوعدی  نم  جئاوحلا  باببسحلا  لصألا و  میرک  مامأل  ابذل 
ابقل هب  هوّمس  ظیغلا  مظاکبرهتشم  ملحلا  یف  نم  رفعج  نب  یسوم 

ابسن حلاص  دبعب  ناکف  اّلکهتیشخب  یماّسلا  دباعلا  دهاّزلا 
ابرکلا ءادعألا و  نم  اروج  املظهتماما و  یف  یساقملا  مامألا  كاذ 

ابهر ۀبغر  وعدی  نجّسلا  یلا  نجسنم  لقنی  وه  نوجس و  فیلح  یضق 
ابحطصم كالغألل  ّمس و  دیهشادهطضم  نجّسلا  یف  هبحن  یضق  یّتح 

ابدن بدان  نم  هیلع و ال  یکبیدلو  لها و ال  الب  ابیرغ  یضق 
ابدألا لوقلا و  ئیسی  نم  هماماۀعبرا  لاذنألا  لمح  هشعن  و 

ابستنا امب  يدان  نمل  مهل و  اّبتیضق  نیضفاّرلا  ماما  اذه  حیصی 
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( ةدیصق نم  ۀبختنم  اضّرلا  یف  )

اضئاف هلضف  ادغ  امامااضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  یسفنب 
اضّرلاب هبّقلف  هنع  وهتمیش  هّللا  یضر  دقل 

اضّرلا ربق  راز  نمف  سوطباصلخم  افراع  هربق  رزف 
اضوعلا نسحا  امفطارّصلا  نزولا و  ربقلا و  يدل  هرزی 

اضرم  وا  ةرایّزلا  یف  يذايأر  امسج  راّنلا  تّسم  ام  و 
اضضملا هل  اوقوسی  نا  اوضرهداّسح  فیک  هل  یسفنب   271 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

اضغبم اهرکم  هنمأم  وهئآبا  رود  نع  جعزاف 
یضق ادیهش  ّمسب  ایغبفمهنوره  لجن  هّمس  دق  و 

یضم هوبا  كاذک  ادیعبهلها  نع  ابیرغ و  تام  و 
ءآضقلا مظعلا  یلکثک  سوطبءاسّنلا  یّتح  ساّنلا  هعّیشف 

( دانعلا لها  نم  هیرکنم  عیرقت  مالّسلا و  هیلع  داوجلا  مامألا  دالیم  یف  ةدیصق  )

بجتنملا داوجلا  دالیم  نمیببجّرلا  رهش  یف  هّللا  رون  قرشا 
بجعلا عدبا  ّیخرکلا  یتا  نم  وبجو  ام  ّيدا  هیلا  یتا  نمف 

هروهظ انل  يدبا  ام  لبق  نمهرون  هلألا  راتخا  يّذلا  وه 
مدا لبق  نمحّرلا  ۀفیلخملاعلا  قلخ  لبق  اماما  ناک 

یفطصا لبق و  هّللا  هبتجا  ذایفطصملا  هیلع  ّصن  يّذلا  وه 
رما هب  ام  ّلکب  یتا  نا  ورفک  دق  لوسّرلا  ّصن  یبا  نم  و 
هدعوم فلخ  ساّنلا  نولّمؤیهدلوم  لبق  بیّرلا  لها  ناک  و 

یضق اذا  ادلو  فّلخی  نااضّرلاب ال  نونملا  بیر  اوّصبرت 
امکاح ریخ  هّللا  اوهتشا و  دقام  فالخ  یلع  اضقلا  يرج  دق  و 

رهظ دق  هنم  تایألا  نم  امبرمقلا  ّقشنا  داوجلا و  دلو  دق 
هباستنا اورکنا  دق  مهضعبفهبانج  اوأر  ذاا  نودساحلا  و 

یضق فاّیقب  هّللا  يوز  یّتحاضّرلا  فذق  یف  هّللا  اوباهی  مل  و 
هتلالد هب  اوؤر  ام  دعب  نمهتیالو  اورکنا  نورخالا  و 

ّیفوّصلا كاذ  ّیخرکلا  عدبملافورعملا  ةرجحب  اومزتلاف 
هروهظ نع  ّیخرکلا  یبا  نا  وهرون  ّمتم  بلاغ  هّللا  و 

امکاح  ریصبلل  اماما  سیلیمع  وذ  ریغّصلا  ریغص و  اولاق 
رعس لالض و  یفل  اذا  ّاناربّزلا  رقی  مل  وه  هعّبتنا و   272 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

اننوخی نل  هّللا  لها  نحن  واننود  هیلع  رکّذلا  یقلاء 
بختنا ّمث  يدهلا  هّللا  همّلعبختنم  مامألا  ّنا  اوملعی  مل 
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رطتسم ریبک  ریغص و  ّلکرغّصلا  عاضّرلا و  یف  مامألا  یف  و 
هلامک نم  راثألا  اودهاش  وهلالج  یف  تایالا  اونیاع  و 
رغّصلاب يردا  وه  لابی و  مل  ورهج  هوبا و  اضّرلا  هب  ّصن 

یضترا اّرس و  ّیخرکلا  یلع  ّصناضّرلا  ّنا  اوعّدا  هورکنأف و 
رعس لالض و  یف  ّالا  مه  له  ورکن  ئیش  یلا  ساّنلا  رظنیلف 

رکّدی رهج  كاذف  نکی  نأفّرستسی  هرما ال  مامألا  ّنا 
ۀّیرب يدهلا  نع  افئاوطۀّیخرکلا  لسالس  تقرتفا  و 

بعش وذ  مهّلک  اذ و  ریغ  وبهّذلا  ّیتمعّنلاب و  تبعشناف 
فورعملا ۀماما  اوأر  فیکّیفوّصلا  بزح  ءالؤه  لیو  ای 

مهئآج اّمم  ءآبنألا  اوسن  یّتحمهئاوها  اوعّبتا  اوبّذکف و 
رکّدم نم  لهف  باحصألا  عنص  نمرجدزا  ام  ّیبّنلا  دعب  اوأردق  و 

ّرما یهدا و  ۀعاّسلا  اّمنافرذ  ّمث  لالّضلا  یف  اوضوخی  مهرذ 
رمح نم  ّلضا  ّیخرکلا  اوعبات  ورعس  لالض و  یف  نومرجملا  و 

مهضارعا اهطبحا  مهلامعامهض  ایترا  مّکنّرغی  الف 
لغّدلا قشعلا  یلع  مهفوکع  نم  ولمع  نم  هیلع  مه  ام  یلع  مهرذ 

رسع موی  مهئار  نمف و  ربصافّرس  فشک و  نم  هّللاب  اورتفا  ام  و 
رقس ریعس و  یف  نوبحسیسردقلا  ءاضقلا و  یف  اوضوخی  مهرذ 

اورتفی نا  مهنید  یف  مهّرغ  واورتجی  نا  یلا  مهّرغ  قشعلا  و 
ربّزلا  یف  هولعف  ئیش  ّلک  ورذّنلاب  اورامتف  مه  امک  مهرذ 

ّرمتسم سحن  مویل  ّهنا  ورظتنا  رذناف و  اموی  مهل  ّنا   273 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
ّرقتسم باذع  یفل  مّهنا  وردتقم  زیزع  ذخا  مهذخای 

رکّدم له  مکعایشا  نم  کلهارشألا  بزحلا  اهّیا  متیأر  مکف 
ربّدلا نّولوی  عمجلا  مزهیسرمحلاک  قیعّنلل  اوّملی  مهرذ 

ّرقتسم رما  ّلکف  ّکشت  وربطصا ال  مهبقتراف و  ّنلجعت  ال 
رصبلاب حملک  ّالا  هرما  امرظتنملا  روهظ  یلا  اولهما  دق 

رعقنم لخن  زاجعا  مّهنأکرصتنملا  ماسحب  مهیرت  دق  و 
رذن یباذع و  اذ  ناک  فیکفرذّنلاب  طول  موقک  اوبّذکف 

رسع موی  اذ  ّرّسلا  لها  لوقیرشتنم  دارجک  نوجرخیس 
رظتحملا میشهک  كانه  اوناکرجدزملل  ۀحیص  نوعمسیس 

رذن یباذع و  اوقوذ  مهل  لقفرذن  عاد و  ّلکب  اؤزهتسا  و 
رکش نم  يزجن  كاذک  ۀمعن  ورهن  نانج و  یف  نونمؤملا  و 

رظتناف ءافولل  قدص  دعقمردتقم  کیلم  دنع  مهل  ّنا 
یف نّمم و  مکدبع  داوج  ّنایفطصملا  تیب  لا  ای  یتداس  ای 
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ّرما ّرمب و  ینوباجا  دق  ورجدزم  رما  ّلکب  مهتئبنا 
ّرمتسم رحس  كاذ  ّنأب  اولاقرثا  امب  مهترذنا  امّلک  و 

رقعف یطاعت  دق  مهبحاصّرشب و  یل  اودانی  نا  مهنم  داک  و 
رشا باّذک  تنا  اراهج  اولاقرکّدم  نم  لهف  تلق  امّلک  و 

ربخ فشک ال  لها  ّانأب  اولاقرکّدی  ام  مهتیرا  امّلک  و 
رصتناف ّبر  بولغملا  انا  اه  ورجدزا  یّتح  مک  داوج  اوبّذک  دق 

( هیلا مّلظّتلا  مالّسلا و  هیلع  رمألا  بحاص  یف  ۀلیوط  ةدیصق  نم  )

رظتنن  کلامج  عولط  ورختفن  کئالوب  نم  ای 
رشبلا ءآمس و  ضراتیقب و  دق  کئاقبب  نم  ای   274 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

رقّسلا ّالا  هل  ناک  امفرتعی  نم ال  کئالوب 
رذّنلا متخ  دق  هّللاتاملک و  تّمت  دق  كدوجوب 
رهز کلف  رمق  سمشةرئاس  کلالج  عوطب  و 

ردقلا اهعبتی  تئش و  امیلع  نوکلا  ءاضق  تضّوف 
رظّنلا عطق  ول  کتمس  نماوکلس  مدع  یلا  ّلکلا  و 

اورثک راّجفف  رهقلابمقف  هّللا  رهق  رهظم  ای 
اورجف اّمم  تلقث  دقل  واروج  تئلم  دقل  ضرألا  و 

ربغلا رتس  اهملاعم  وتسرد  دق  دمحا  ۀعیرش  و 
اوردتبا اهدعاوق  مدهب  واهفّرحی  ءادعألا  ذخا 

رثا مکتعیرشل  یقبیامل  لاحلا  اذه  ناک و  ول 
ربّزلا ترّشب  ءارفّسلاهب و  دوعوملا  جرفلا  یتمف 

رضتحت تداک  قلحللتغلب و  دق  كرجهل  حوّرلاف 
رفکلا عاش  دقف  فیّسلابمقف  نیّدلل  ارصتنم  ای 

اورفک مکعرشب  واوّدترا  مهرابدا  یلع  ساّنلا  و 
ردقلا يرج  هنمءزر  مظعأب  ّفّطلا  دعب  نم  يرتا 

اورصتقا ام  مکیلع  ملّظلا  یفیندألاب  ۀّیما  اشاح و 
اورحن ۀمطاف  يرارذ  ومهلاجرب  اوعنص  ام  به 

رهن مهل  ّمث  تارف  واشطع  اولتق  دق  اذ  املف 
رحتنی مهسبّمألا  هتمطف  ام  عیضر  دیرو  و 

اورختفا نیسح و  عالضامهلیخ  رفاوحب  اونحط 
اورهش  ءالم  یلع  اوبصنمهسؤر و  حامرألا  یلع  و 

اورجز مهتّنسا  بوعک  ومهطایسب  مهئاسن  275 و  ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
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( هدش هدورس  ع )  ) اضر ترضح  ترایز  صوصخ  رد  هکیراعشا  رد  ۀمتاخ  )

عرضت و ءاجتلا و  شنیماضم  هک  مدورس  تکرح  زا  شیپ  ای  هار  ّیط  رد  يراعشا  مدش  قفوم  ترضحنآ  ترایزب  هدایپ  هک  رفس  دنچ  نیا  رد 
قوذ و تلاح  متفریم و  میدناوخیم و  نانکيراز  نانچمه  میدومنیم و  همزمز  اهنآ  هب  ناهارمه  اب  هار  رد  دوب و  سدقم  ناتسآ  نآ  هب  يراز 

قوش رب  دنوش و  منرتم  اهنآب  مه  ترضحنآ  مرتحم  نیرئاز  دیاش  ات  میامن  باتک  نیا  همیمض  زین  ار  راعشا  نآ  متشاد  شوخ  میتشاد ، یقوش 
. ددرگ دیاع  هرهب  زین  مه  ارم  ورنیا  زا  دهد  تسد  ناشیأب  یشوخ  لاح  ای  دوش  هدوزفا  ناشیا 

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 
ص275 تمصع ؛ ؛  تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

میاهدمآ هار  همهنیا  دیمأب  ( هدایپ امنارهت  ام ز   ) نایادگ ام 
میاهدمآ هاش  هناخ  ردب  یئادگبمیاهدمآ  هانپ  هب 

ارس ود  رد  ام  یلاو  یقح و  ّیلو  وتمیاهدمآ  هانپ  هب 
میاهدمآ هانپ  هب  ام  يرَس  ود  ره  یلاويَرو  ِنما  هگرد 

تاجن ّیتشک  وت  میهانگ و  يایرد  قرغمیاهدمآ  هانپ  هب 
میاهدمآ هانگ  رَحب  زا  وت  یتشک  هب  امتادف  هلمُج  ناهج  يا 

عیفش میرادن  مییاطخ و  مرُج و  هدنارمیاهدمآ  هانپ  هب 
میاهدمآ هلآ  لضف  ردب  تعافش  هبعیفر  نأشلاوذ  وت  زُج 

هانگ راب  زا  قح  رابردب  میهایسورمیاهدمآ  هانپ  هب 
میاهدمآ هایس  يُور  اب  وت  رابردب  امهاوخب  وت  ار  ام  وفع 

هاوخم رما  یلو  يا  ام  تلجخ  نیا  زا  شیبمیاهدمآ  هانپ  هب 
میاهدمآ هآ  هلان و  اب  هک  ریگ  ام  تسدهانگ  مرَش  دوب  سَب 
هاش يا  میشابن  هعیش  رگا  میناتسودمیاهدمآ ، هانپ  هب 

هابت هچرگ  لَمَع  زو 
يدلاو ضوحلا  بحاص  ّیلع  سیلا 

دوجو شیاشخب  رَحبدوجو  میلقا  هش  ناسرخ  هاشنهش  يا   276 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
میاهدمآ هانپ  هبمیاهدمآ  هار  همه  نیا  ایب  وت  میرحب 

ار ام  هش  يا  نارمار  ام  َهر  هدب  تسا  عیسو  وت  هاگهصرَع 
میاهدمآ هانپ  هبمیاهدمآ  هاج  یپ  زا  ام  هن  هصرع  نیدب  هک 

تسین ادخ  زا  ریغ  وُس  چیه  زا  دیما  ؟ تسیچ ام  راک  لأَم  منادیمن 
تسیئاجَر شنارفغ  وفع و  رد  رگممیتسبن  يراب  لمع  تاریخ و  ز 

تسیئادخ ناعیفش  قح  دزن  هکار  ام  تسیک  ربمیپ  لآ  زجب 
تسیلاوم نآ  یبقع  هب  ایندبقلطُم و  يالوم  دوب  وک  قح  زا  سپ 

تسیئادگ رد  نایادگ  ام  نأش  هکیئادگ  زُج  ار  ام  تسیچ  ناشیا  زا 
تسیلاو رصع  کی  رهب  نتکی  یلورَبهر  دنتسه و  یلَو  ار  ام  همه 

تسین ادُج  شنارای  شفطل ز  یلوتسام  زا  بیاغ  دوخ  ام  رصع  ّیلَو 

تما لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 221زکرم  هحفص 208 

http://www.ghaemiyeh.com


تسیراب شرع  ناماما  نآ  رُوبّقرهاظب  دوبن  سرتسد  رگ  ُوأب 
تسیقاب ضیف  تّویب  نآ  شفطلببیاغ  هدرک  ار  وا  قح  رگ  تمکح  هب 

تسیهلا ضیَف  هناخ  نکیل  وتسا  رازَم  تسا و  ربَق  هچرگ  رهاظب 
تسیئالتبم دنمدرد و  رَه  ای  ودشاب  ضیف  ره  بلاط  سَک  نآ  ره 
تسیهانگ مرُج  زا  هدنمرش  ای  وسویأم  هراچیب  هدنامرد و  ای  و 

تسیفاو هک  ناسنآ  فطل  بیغ  زا  دسريراز  هآ و  اب  دنک  ُور  کیرَهب 
تسیئالب وُس  رَه  زا  هک  يرصع  نیا  ردنایاونیب  ام  ادخ  يا  میزاس  هچ 

تسیئادج ام  اب  ناشربق  نایمدندُوبر  ام  زا  رُوبق  نآ  يداعا 
تسیئادخ ضیف  نیا  زا  مورحم  همهدنتفرگ  ام  زا  ار  ضیف  تُویب 

تسیهاگدیما أجلم و  ارام  هنبَر  يا  متشه  ماما  ربق  زجب 
تسیئادگ  نم  نأش  یئالوم و  وتناسارخ  هاش  يا  متشه  ماما 

تسین ادو  یلاع  رب  فطل  مَه  ار  وتتسیروُصق  نم  یگدنب  رد  رگا   277 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
تسیناکم اج و  ار  وت  لد  رد  یلوتروضُح  ضیف  زا  مرُود  هچرگا 

تسین عمطیب  یناد  وت  ُرل  مالَسمناسریم  یپایپ  نم  تمالس 
تسیک ام  ّیلاو  بحاص و  وت  زُج  هکنافیعض  ام  یلو  يا  وگ  دوخ  وت 

تسیراج هک  تسد  رب  میهاوخ و  هک  زيزاسن  نامرد  ام  درد  وت  رگا 
تسیئانشآ ار  وا  ریغ  اب  اجُکتخانشن  وت  ریغ  یکدوک  زک  یسک 

تسیئادگ دوخ  وُک  یسَک  رب  ُور  دنکرداق  يالوم  اب  هک  دبیز  اجک 
تسین اَور  الوم  زا  زُج  دهاوخ  رگ  وتسا  یتسَپ  دچیپ ز  ادگ  رب  رگا  ادَگ 

تسیزاینیب تریغ  يرما ز  رهبّقح  تّجح  يا  مَرَکلا  وذ  يا  هک  وت 
تسا یلابّی  سک ال  رهب  مرآ  ُور  هکيراین  رب  ار  متجاح  دوخ  ارچ 

تسیلاوَم ای  یلاوملا  یلوم  زُجبلذب  منک  ار  مزاین  نم  منآ  هن 
تسا یهاوخریخ  تفطل  یناد و  دوخ  وتتسد  دشک  يراز  زا  هن  رخا  داوج ) )

میاهدروآ وزرآ  سوط  هشیا  نارازه  دَصمیاهدروآ  ُور  وت  رابردب  ناراکهنگ  ام 
میاهدروآ ُور  وت  ربمیاهدروآ  ُور  وت  رب 

میاهدروآ وربا  ار  امش  يرادتسودلَمَع  نسُح  زا  قح  دزن  وربآ  ار  ام  تسین 
میاهدروآ ُور  وت  ربلما  دیّما و  هدنام 

میاهدروآ ُور  هّللا  هجَوب  وُس  رَه  زا  هدنامدنامن  نتشگرب  يُور  رگید  میدرک  هنگ  سَب 
میاهدروآ ُور  وت  ربدناشک  دیمون  يوُس 

میاهدروآ وجب  اجنیا  ار  هتفر  يوربآتفرب  قح  دزن  دوب  یئوربآ  ار  ام  هچرَه 
میاهدروآ ُور  وت  ربتفرب  قنور  لَمَع  زو 

میاهدروآ  وکن  لامعا  زا  ار  ترایز  نیاوکن  ياهلَمَع  زا  ینأش  تسین  ار  ام  هکنوچ 
میاهدروآ ُور  وت  ربوا  ِهاگرد  قیال   278 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
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میاهدروآ وگتفگیب  ار  دیما  نیرتهبتسین  دیما  قح  دزن  ناسارخ  هاشیا  وت  زُج 
میاهدروآ ُور  وت  ربتسین  دیمون  سک  وت  زا 

میاهدروآ ُوب  وت  يّالوت  زا  هشیا  ینعیمیشکیم  هدایپ  جنر  يدرگناینب و  ام 
میاهدروآ ُور  وت  ربمیشچیم  امرگودرس 

میاهدروآ وفُر  تدزن  رگم  ار  يراز  هآمینکیم و  يرازوهآ  نابایب  ردنا  بشوزوُر 
میاهدروآ ور  وت  ربمینکیم  يرارقیب 

میاهدروآ وُک  يوُس و  ره  زا  وت  رب  سب  اِجتلاعیفش  ار  ام  يوش  قح  رب  زج  وت  زا  میهاوخن  ام 
میاهدروآ ُور  وت  ربعیطُم  شمیدوبن  نوچ 

میاهدروآ ور  هاگرد  نیدب  تَیلوفط  زامیتخانشن  َیلو  ام  ار  یبن  لآ  امش  زُج 
میاهدروآ ور  وت  ربمیتخاب  لد  امش  رب 

میاهدروآ واب  ُور  ام  یمک  تلفغ  زا  هکنازتساادخ  اب  یئور  هچ  ار  ام  تسد  يریگن  رگ 
میاهدروآ ُور  وت  ربتساطخ  ام  راک  هکَسب 

میاهدروآ ُور  وت  رابردب  ناراکهنگ  اموگب  يراز  اب  رایسب و  نک  حاحلا  داوج )  ) يا
میاهدروآ ور  وت  ربوگب  يراوخ  دص  ود  اب 

میئادخ هدنب  میتسه  وت  هعیشمیئادگ  هَمَه  ام  متشه  ماما  يا 
میئادج همه  زا  شیک و  همه  زا  جراخمیئادُه  وریپ  میّقح  قیرط  رب 

میرادن سکچیه  ینارب  مَه  وت  رگمیرادن  سرداد  میرادن  سب  وت  زُج 
یناج وت  ار  مسج  مسج و  وچ  ناهج  نیایناج  سنا و  هاش  یناهج  هشوت 

ینأش وربآ و  میرادن  شرب  امینایصاع  رهب  قح  هّطح  باب 
وت قحنامیا  نید و  نکر  ناـمحر  ّیلو  يا   279 ص : تمـصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید  خلا  میرادـن  سب  وت  زُج 

نافیعض ام  رهب  هدوتس  ار 
ناسحا لضف و  باب  جئاوح  ردصمنارفغ  وفع و  رهب  هلیسو  يوش  ات 

میدنمتسم هلمُج  میدنمرد  هک  امخلا  میرادن  سَب  وت  زج 
میدنبن سَکب  لد  وُس  رَه  عطقنم ز 

میدنب هب  دوخ  راب  تلضف  رگم ز  اتمیدنور  هشب  ُور  دّیما  رازه  اب 
عضخت هر  زا  میئآ  هدایپ  امخلا  میرادن  سَب  وت  زُج 

عّشخت زج  تسین  ام  زا  هش  يا  ینعی 
عرّضت همه  اب  میراثن  ناج  هکلبعضاوت  ّتلذ و  میرآ  وت  ِرَد  رب 

تیادف ام  ناج  متشه  ماما  ياخلا  میرادن  سَب  وت  زج 
تیادگ هَمَه  ام  ینوک  ود  ِهَش  وت 

تیاخس وت و  ناه  میهّللا  دب  لئاسمیهاش  نآ  ناگدنب  میهاگرد  ریقف  ام 
تیاطع یپ  زا  میناود  فرط  رهمیناوَر  مدق  اب  رُود  هر  زا  تیوُس 

نامیا نید و  نکر  ناسارخ  ِهَش  ياخلا  میهاگرد  ریقف  ام 
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تیاده ّزین  نامحَر  لضف  باب 
نابایب درگرَس  نافیعض ، هلمج  امخلا  میهاگرد  ریقف  ام 

تیاضر بلاط  ناریو  تشد و  هوک و 
سوباپب میدمآ  سوط  هشنهش  ياخلا  میهاگرد  ریقف  ام 

تیالو ِهَم  يا  سوسفا  ناغف و  اب 
وتب ُور  امنک  ام  بناج  يرظن  ناسارخ  هاش  يا   280 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید  خلا  میهاگرد  ریقف  ام 

نک ازسب  یفطل  وت  هدروآ 
نک الب  عفر  یپ  یعس  ام  یلاو  يایلاو  وت  میئالب و  راتفرگ  هلمج  ام 

نک امب  وت  لضفت  دنوادخ  لضف  ياتلضف  نماد  رب  هدز  لسوتب  یتسد 
نک ادگب  هّجوت  فطع  قح  تّجح  يامیداهن  يُور  ترد  هب  یئادگ  رَهب  زا 

نک اعد  راکهنگ  رَهب  قح  تمصع  يارّهطم  موصعم و  وت  میهانگ و  قرغ  ام 
نک اخس  دوج و  مه  وت  میدیُرب  ریغ  زامیداد  وتب  ّالوت  تسد  ام  هک  زورنآ  ز 

نک اطع  هناهاش  وت  وت  ياطع  رَهب  زامیئآ  وت  يوس  هر  همَه  نیا  رود  َِهر  زا  ام 
نک اعد  هدروآَرب  رآ  يرظن  نسُحمیدرک  وتب  ور  وُس  همَه  زا  دیما  عطق  اب 

نک ازج  وت  تعافشب  تمایق  يادرفمیدیشک  وت  هارب  هک  تقشم  جنر و  نیا 
نک ادخب  تلالد  وت  ار  ام  نک و  یفطلقح  َِرب  تسدیهت  میریقف و  ریخ  زا 

نک اور  تاجاح  نک و  یگرزب  وت  الومتاقوس  هیده و  ترب  هدروآ  دوخ  تاجاح 
نک امب  فطل  زا  يوترپ  ناهج  ود  رَه  ردیبقُعب  ایندب و  وت  يداوج )  ) ِيالوم

نامیا طرش  مَه  یناطلس و  مَه  وتناسارخ  هاش  يا  متشه ، ماما 
تمارک جرد  ِرُدتماما  جُرب  ِهَم 

تیادگ ام  یبقعب  ایندبیناهجنآ و  ناهج و  نیا  هاش  وت 
تیاده سمش  ایایناج  سنا و  ماما 

تیاطع دّیمأب  تفلک  دصبمییآ  تیوُس  اپ  اب  رود  هار  ز 
تیانع نک  تیانعمییآ  تیوک  مزعب 

تیادگ ام  اخس و  ناطلس  وتيراودّیما  زا  سپ  ار  ام  ناچ 
تیادف اهناج  همهيراد  فطل  زا  غیرد 

تمایق رد  يریگتسد  ار  ام  هکنابایب  رد  اهبشوزور  تدایب 
تّمارک  ام  رب  ینکنالان  میدوب  همه 

تیالو زا  راشرَس  میراد  یلومیهانگ  ُرپ  ناگدنب  ام  رگا   281 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
تیالو رون  زا  ُرپمیهایسور  تدزنب 

رظن نک  ار  ناگدنب  ام  نامألا  سوط  هشنهاشناکمونوک  تّجح  يا  ناهج  کلم  یلاو  يا 
میدمآ روشرپ  بلق  اب  میدمآ  رود  هر  زا  امرگن  ام  رب  رگن ، ام  رب 

رگهولج وش  قح  رون  يا  میدمآ  روط  يداو  رب 
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تماما دیشروخ  ناسارخ  هاشیارگن  ام  رب  رگن ، ام  رب 
تمالغ یعمَج ز  یئادگ  رَهب  زا 

تمارک هار  زا  نک  يرظن  ام  ربتمالس  هب  دمآ  هدایپ  ياپ  اب 
تلاون جاتحم  میریقف  هلمُج  امتلالج  بنج  رد  میریقح  دنچره 

تمایق يادرف  نک  یمرک  ام  ربتلاجخ  میراد  قح  یگدنب  رد 
ناسنا ّنج و  زا  ناگدنامرد ، أجلم  ياناسحا  يایرديا  متشه ، ماما  الوم 

ناسارخ هاشناسارخ  هاش 
نامحر باب  يا  تهگرد ، رب  ور  هدروآمیبونّذلا  راَفغ  ِهاگرد ، زا  هنام  ام 

ناسارخ هاشمیبویُع  ُرپ  سَب 
نادان وفع  نک  رگن ، ام  هآ  زوس و  رب  ، تلجخ میراد  میترضح ، ناگدنب  ام 

ناسارخ هاشتلفغ  لهج و  زا 
ناحبُس لفکلا  وذ  ءازجلا ، موی  عفاش  ياار  نایصاع  ام  قح ، دزن  تعفاش  امنب 

ناسارخ هاشار  ناگدنامرد 
ناکما بطق  يا  امب ، نک  هجوت  فطعیناهج  نآ  و  ناهج ، کلم  یلاو  وت 

ناسارخ  هاشیناکم  الاو 
هب دـشخب  وربآ  تیوربآ  اـتتیوس  مییآ  رود  هار  زا  هآوکـشا  اـب   282 ص : تمـصع ، تیبـلها  تما و  لـیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوـید 

ناراوخ
ناسارخ هاشتیوک  قوش  زا 

نابایب ردنا  میاهدرک  یط  نابشوزوريرازوهآ  اب  تترضح  ات  ناسچ  رگنب 
ناسارخ هاشيراسمرش  اب 

نامالغ الوم  زا  دنهاوخ ، دوخ  تاجاحالوم  هدیزگن  یبن ، لآ  امش  زُج  ام 
ناسارخ هاشالوت  رَهب 

نابوخ هاشیا  نارم  تهاگرد  زا  ار  امملاع  ود  ره  رد  تسوتب  ام  دیما  مشچ 
ناسارخ هاشمدآ  رخف  يا 

ناشیرپ تلاح  همَه  رد  ار  وا  راذگمرگنب  فطل  زا  داوج )  ) نیکسم هدنب  رب 
ناسارخ هاشرطضم  هراچیب 

نامحر باب  يا  نک ، مرک  ام  ربناسحا  ناک  يا  ناسارخ ، هاش 
سویأم وت  ار  ام  نکم  تلضف  هگرد  زاسوط  رورَس  يا  میترضح  ناگدنب  ام 

ام رورَس  يا  ام ، یلاو  ياام  ربهر  يا  ام ، يداه  يا 
ناسارخ هاش  الو ، کلم  یلاو  ياام  رتهم  يا  ام ، بحاص  يا 

وت روشک  رد  دنریقح ، ناهاشخلا  ناسحا  ناک  يا  ناسارخ  هاش 
وت َِرب  ردنا  دنریسا ، ناوید 

ناسارخ هاش  اطع ، ضیف و  ردصم  ياوت  ردنیا  رب  دنریقف ، ملاع 
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میناگدنب ام  یتسه ، وت  الومخلا  ناسحا  ناک  يا  ناسارخ  هاش 
میناگدناماو تعاط ، ثیح  زا 

ناسارخ هاش  اطخ ، زا  وفع  تاهمیش  يامیناگدنمرش  تّقح ، بنج  رد 
دص ابيرازوهآ  اب  رُود ، َهر  زا  ام   283 ص : تمـصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید  خـلا  ناسحا  ناک  يا  ناسارخ  هاش 

يراودیّما ءاجر 
ناسارخ هاش  اونیب ، رَه  روای  يايرای  رهب  زامییآ  تیوک  رب 

میناگهراچیب ناهانپیب  امخلا  ناسحا  ناک  يا  ناسارخ  هاش 
میناگهرابیب قح ، هگرد  رد 

ناسارخ هاش  أجّرلا  باب  تهگرد  يامیناگهراوآ  وت ، هگردرب 
نم تمرح  يادفب  ناسارخ  هاش  ياخلا  ناسحا  ناک  يا  ناسارخ  هاش 

نم تمدق  ياپب  شاک  يا  موش  نابرق 
نم تمرک  يادگ  جاتحم و  هدنامردتلضف و  رد  يادگ  هب  نک  یمرک  اهاش 

وت ناسحا  هدرورپ  هَمه  مدآ  ملاعوت و  ناج  يادف  اهناج  نیمتشه  ماما  يا 
وت ناماد  ام  تسد  وت  نابرق  ام  ناجوت  نابرق  ام  ناج 

وت نامرف  تعاط  رد  اضر  هرُک و  اب  تسهکلف  هن  رحب و  ّرب و  ریط و  شحو و  سنا و  ّنج و 
وت ناماد  ام  تسد  وت  نابرق  ام  ناجکلم  لیخ  هَمه  اب 

وت نایوگانث  میشاب و  وت  كاپ  هعیشمعّنلا  ریخ  زاک  میراد  قح  رکش  نارازه  ام 
وت ناماد  ام  تسد  وت  نابرق  ام  ناجمرک  مه  ام  رب  هدرک 

وت نایاپیب  فطل  بنجب  دبیزو ؟؟؟ دیاشنحم  جنر و  زا  دیآ  ام  رب  هچرَه  وت  هر  رد 
وت ناماد  ام  تسد  وت  نابرق  ام  ناجننملا  وذ  ّیلو  يا 

وت ناویا  دقرم و  يادف  ناج  نارازه  دصمارتحا  دراد  شرع  نوچ  ام  دزن  تهاگراب 
وت ناماد  ام  تسد  وت  نابرق  ام  ناجماع  صاخ و  هاگهلبق 

وت ناماد  رب  تسد  زُج  نایصاع  ار  ام  تسینزارد  رُود و  هر  زا  مییآ  تیوس  تّقشم  اب 
وت ناماد  ام  تسد  وت  نابرق  ام  ناجزاین  ضرع  یپ  زا 

وت ناهاوخ  دوب  قح  يا  هاوخب  قح  زا  ام  وفعهلآ  لضف  رد  يا  نادنمتسم  ام  تجاح 
وت  ناماد  ام  تسد  وت  نابرق  ام  ناجهانگ  وفع  زج  تسین 

غیردیب يا  مرک  زا  ریگ  ام  تسدناگراچیب  أجلم  ناهانپیب  هانپ  يا   284 ص : تمـصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 
وت ناسحا 

وت ناماد  ام  تسد  وت  نابرق  ام  ناجناگدنامرد  یماح 
وت ناوخ  رب  عمط  مشچ  دوب  ار  نایادگ  امافویب  میرصاق و  تّقح  بنجر  ام د  هچرگ 

وت ناماد  ام  تسد  وت  نابرق  ام  ناجاهش  يا  میهاوخ  رذع 
وت ناّمع  زا  هرطقکی  رََشب  ره  محر  هک  ياام  نایرگ  هدید  ام و  نازوس  لد  نیب 

وت ناماد  ام  تسد  وت  نابرق  ام  ناجام  ناج  رب  نک  محر 
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وت نارای  روای  دوبن  وت  زُج  ملاع  ود  ردرظن  نک  انرب  ریپ و  تناتسود  رب  اهش  يا 
وت ناماد  ام  تسد  وت  نابرق  ام  ناجرگن  مه  تداوج )  ) رب

مناماس  رَس و  وت  يادرف  هب  ادابمناج  متشه  ماما  يا  وت  نابرق 
منامرد دوب  درد  همهب  شدرگتراّوز  هر  كاخ  مهن  هدید  رب  **** 

نک  يزور  رهب  شتیانع  لومشمنک  يزور  ارم  شترایزب  بر  ای 
نک يزورفاهلعش  رون  لعشم  نوچزاس  ُرپ  ار  ملد  شتیالو  رون  زو  **** 

یئادوس  دوب  نیا  شنامگب  نادانیئامیپ  هر  هدایپ  ارچ  دنیوگ 
یئاپ دشابن  مرگ  مورب  رَس  ابتسه  ادیش  ملد  نانچ  ع )  ) اضر رهم  رد  **** 

شراک  تمدخ  مالغ و  مدرمشب  ایشراّوز  زا  درامش  ارم  شاک  يا 
شرامشب ع )  ) اضر هدایپ  راّوزارَس  ود  رد  دوب  سَب  داوج )  ) رخف نیا  **** 

نک  لئاس  نیا  زا  لوبق  بعت  جنر و  نیانک  لئان  ازم  مدصقمب  وت  بر  ای 
نک لباق  ارم  مین  ترگا  لباقرامشب  میاضر  هدایپ  راّوز  **** 

میاهدمآ  مالغ  وچ  یئادگ  رَهب  زامیاهدمآ  مالسب  ناسارخ  هاش  يا 
میاهدمآ  ماوع  هچرگ  يرظن  امنبریذپهب  ار  ام  میاهدایپ  راّوز  **** 

نیا مرکلا  راد  يوُسمیاهدمآ  زاین  هب  رـش  يا  وت  هاگرد  هب  ام   285 ص : تمـصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید  **** 
میاهدمآ زارد  هار 

میاهدمآ زاجح  هاش  يا  وت  ّیئادگباطع  دیّماب  میدینش  وت  ياطع  ام 
میاهدمآ زاونهدنب  يا  تََرب  تعافشهلآ  هاگردب  راکاطخ  میناگدنب 

میاهدمآ زاب  ِرَد  رب  َهر  همَهنیا  هانپ  هبهاش  يا  میدید  وت  زابرد  میهانپیب و 
میاهدمآ زاهج  داز و  یپ  رد ز  نیدب  ناهلَمَع  ناوید  هب  میزاهج  دازیب و  هک  رگ 

میاهدمآ زاجم  تقیقح ز  سمش  بلاطاضر  جرب  نیهم  تقیقح ز  سمش  نوچ  تفات 
میاهدمآ زادگ  زوسُرپ و  لد  اب  نوچ  هک  نیبمَرَک  رابردب  میدیود  دیّما  دصب 

میاهدمآ زاوج  ّیتارب و  ذخا  یپ  زاشتآ  زا  تارب  وت  یشخب  قح و  ّیلو  وت 
میاهدمآ زات  کت و  اب  قح  تمحر  رد  ربقدص  رس  زک  امب  هنعط  نزم  هک  نادان  هب  وگ 

میاهدمآ زان  همه  زا  نوُرب  اجنیا و  عضاخهاج  بحاص  رَهب  تسار  ام  هک  زان  همه  اب 
میاهدمآ زارف  هبتر  َشرَد  ّیمالغبار  ام  دریذپ  هز  را  مینک  رخف  ناهش  رب 

میاهدمآ زاین  زجع و  دصب  هکناز  دزسیمام  لماش  اضر  فطل  دوش  هک  را  داوج )  ) يا
نیمتشه ماما  يانید  ناطلس  قح  ناهرب  يا  متشه  ماما  يا 

نیمتشه ماما  يانیمز  كالفا و  یسرک و  مه  شرع و  عاطم  يا 
ناج سنا و  ماما  ياناکم  نوک و  هبخن  يا  قح  رما  ّیلو  يا 

نیمتشه ماما  يانیملاعلا  ّبر  بوبحمیا  عرش و  نیما  يا 
اضّرلا یسوم  ّیلع  ای  ع)  ) یضترم ّیلع  لخن  يا  ع )  ) مظاک لیلس  يا 

نیمتشه ماما  يانیلسرملا  ریخ  دنزرف  متشه و  ّیصو  يا 
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میاهدروآ زادگُرپمیاهدروآ  زاین  يُور  یمه  تهاگرد  هب  ام 
نیمتشه ماما  يانیبب  ام  زادگ  نیو  نک  َرَظن  ام  زاین  رب 

دیفس  زا  هایس و  زادیما  بحاص  ره  تاجاح  هلبق  ترازم  يا 
نیمتشه ماما  يانیمز  رب  نکفیم  ار  ناهایسور  ام  تجاح   286 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

میدمآ تجاح  رهبمیدمآ  ترایز  مزع  رب  رُود  هار  ام ز 
نیمتشه ماما  يانید  عرش و  زا  روزَم  رب  یّقح  تسهار  نارئاز 

یهّللا ّرس  دوخ  وت  نوچیهگآ  نطاب  هب  دوخ  ایند  تسین  ام  تجاح 
نیمتشه ماما  يانیبنذملا  هیفش  يا  میهاوخ  وت  زا  تعافش  ام 

راسمرش هایسورراگدرک و  دزن  میراکاطخ  راکهنگ و  ام 
نیمتشه ماما  يانیسپاو  زور  فوخ  دناود  ار  ام  ترد  رب 

هانپ ار  ام  یهد  اتهانگ  سرت  زا  میزاتیم  وت  هاگردب  ام 
نیمتشه ماما  يانیفئاخ  هانپ  وت  میرح  دشابیم  هک  يا 

ناتسوب راوخ  وچ  ینناتسود  زا  يرمشب  ار  ام  هک  رگید  تجاح 
نیمتشه ماما  يانینمؤم  رایخ  زا  میشاب  وت  صاخ  هعیش 

نیملاع هاگهلبقنیسح  تّدج  تمرح  وش  اضر  ام  زا  اضر  يا 
نیمتشه ماما  يانیقّتملا  ماما  تّدج  دمحا ص و  تّدج  ّقح 

یگدنمرش همه  ابیگدنب  رد  یهد  َهر  ار  ام  میهاوخ  وت  ام ز 
نیمتشه ماما  يانیا  نآ و  ره  زا  دازآ  يزاسدوخ و  هدنب 

ترب يرآ  باسح  ردترد  نامالغ  زا  ار  ام  تسنآ  ام  رخف 
نیمتشه ماما  يانیفعضتسم  امب  یشخب  وزرآ  نیا  دوش  نوچ 

هار رود  زا  میدمآهآ  ناغفا و  اب  وت  هاگرد  هب  يراودیّما  هب  ام 
نیمتشه ماما  يانید  ناطلس  يا  وت  ار  ام  نکم  دوخ  زا  دیماان 

نامسآ نیمز و  زاناهج  زا  میرامش  رترب  ار  وت  يّالوت  ام 
نیمتشه ماما  يانیتملا  لبح  يا  وت  يّالوت  ار  ام  دوب  سَب 

هلِگ  ار  ام  دوب  یکهلبآ  درک  ام  ياپ  تیارب  زا  میدید  جنر 
نیمتشه ماما  يانیزا  شیب  وت  هر  رد  يراثنناج  ار  ام  تسین   287 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

باتب ام  رب  قح  رونباتفآ  زا  درک  رییغت  رگن  ار  ام  تروص 
نیمتشه ماما  يانیرق  دش  تفطلب  را  تسراوگ  ام  رب  َهر  جنر 

ام مارکا  ینک  رگام  ماک  رد  دوش  نیریش  یگلمج  هر  یخلت 
نیمتشه ماما  يانیرفآ  یئوگب  رگ  دنامن  ام  رب  یگتسخ 

تتمعن يازا  ردتترضح  يادف  اداب  ام  ناج  نارازه  دص 
نیمتشه ماما  يانیبج  رب  ام و  قرف  رب  هنب  ار  تیاپ  كاخ 

راختفا نارازه  ابراظتنا  دراد  وت  زا  تداوج )  ) نیکسم هدنب 
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نیمتشه ماما  يانیبم  عرش  مداخ  يریگهدنب  ار  وا  وت  شک 
اضّرلا یسوم  یلع  ایاِضترا  ریرَس  رب  تلادع  هاشنهش  يا 

اضّرلا یسوم  یلع  اییضترم  یّمس  يا  تیالو  کلم  یلاو 
تترضح ناتسلگتتّزع  ناتسآ  زا  ضیف  بسَک  يارب  ام 

اضّرلا یسوم  یلع  اییفطصمل  نبای  میتشگ  نامناخ  زا  نورب  کن 
کلم مودخم  وت  ياکلف  هن  ات  يَرث  زا  یتسه  کلم  زیزع  يا 

اضّرلا یسوم  یلع  ایام  وچمه  زا  ینغ  يا  مییآ  تدزن  تعاضبیب 
نامناخ دشاب  هچ  اتناهج  كرت  مه  میئوگ و  ناج  كرت  تیارب  ام 

اضّرلا یسوم  یلع  ایاهب  دشابیم  هچ  ار  ایند  ناج و  نامناخ و 
هار وت  ار  ام  یهد  اتهآ  ناغفا و  اب  میدرگ  بش  زور و  نابایب  رد 
اضّرلا یسوم  یلع  ایانع  جنر و  دزس  نیا  زا  شیب  میهاوخ  ام  هچنآ 

وت هاگرد  قیالالو  هاج  رد  دوب  مک  تدزن  میئآ  اپب  رگ 
اضّرلا  یسوم  یلع  ایيدُه  دهاوخیم  هک  رَه  دیایب  رَس  اب  تدیاب 

يور باوخ  ینكاب ز  میراد  شطع  اـمرگ و  اـم و  رَـس  زا  هن  اـم   288 ص : تمـصع ، تیبـلها  تما و  لـیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوـید 
كاخ

اضّرلا یسوم  یلع  ایاپ  سامآ  دنک  ای  ددرگ  حورجم  رگا  ای 
بلط زا  میشکن  تسدبعل  جنر و  هَمه  زا  دوخ  رب  میراد  اور  ام 

اضّرلا یسوم  یلع  ایاضر  ام  زا  يوش  ات  تلیضف  بسک  یپ  رد 
دوش لیان  نادب  اتدوش  لیام  ار  جنر  دیاب  جنگ  دهاوخ  هک  ره 

اضّرلا یسوم  یلع  ایاهش  يا  لصاح  جنریب  دوش  یک  تصاخ  فطل 
ناگدید کشرس  ابنانکيراز  نوچ  هک  ار  ام  نیب  رصع  ّیلو  يا 
اضّرلا یسوم  یلع  ایازجلا  موی  تشحو  زا  میوریم  تّدج  يوس 

رَطَخ فوخ و  همه  ردرفس  نیا  رد  امب  نک  يرای  شاب و  ام  هرمه 
اضّرلا یسوم  یلع  ایاههراچیب  ام  رهب  تّدج  دزن  تطاسو  نک 

دندمآ یئاون  ابدندمآ  یئادگ  رب  نامالغ  زا  یعمج  هک  وگ 
اضّرلا یسوم  یلع  ایاخس  دوج و  عبنم  يا  غیرد  امنم  دوخ  فطل 

لوسر لآ  امش  زُجلوبق  دیامنب  تسیک  ار  ادگ  نافیعض  ام 
اضّرلا یسوم  یلع  ایادخ  رهب  اهش  يا  ام  يراز  رب  نک  محر 

ام يُور  زادنیم  هدنکف  ُور  وت  رب  امام  يوسب  نک  يرظنکی  سوط  هاش  يا 
ام يوربآ  دورب  نایع  ات  راذگممرک  هگرد  يا  نارم  تهگرد  ار ز  ام 

اضّرلا یسوم  یلع  ایاضر  يا  ناسارخ  هاشیا  متشه  ماما  يا 
اضّرلا یسوم  یلع  اییضترم  ّیلع  روپ  يا  دمحا  ّیصو  يا 

تهر ردنا  میهد  ناجتهگرد  ناگدنب  میئوت و  نامالغ  ام 
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اضّرلا  یسوم  یلع  ایيدتقم  ماما  يا  مییآ  تیوُس  نابوکياپ 
میاهدرسفا هنگ  زومیاهدروآ  ُور  وت  ناگرد  هب  ناراکهنگ  ام   289 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

اضّرلا یسوم  یلع  ایاطخ  مرج و  هَمه  رب  ادخ  دیاشخبهب  ات 
راسمرش ریزب و  رسرابت  الاو  هَشیا  میدنامب  وُس  ره  زا  وچ  ام 

اضّرلا یسوم  یلع  ایءاجتلا  ار  ام  هتشگ  تیارس  تلود  رد  رب 
میتشاد اهاطخ  سبمیتشاذگن  ادخ  دزن  دوخ  رهب  یئوربآ 

اضّرلا یسوم  یلع  ایاههراچیب  أَجلَم  يا  رخب  ام  يوربآ 
میدمآ روش  زا  رپ  لِدمیدمآ  رُود  َِهر  زا  اّما  میراکافج  رگ 

اضّرلا یسوم  یلع  ایاهش  يا  يراذگ  ام  رب  در  تسد  دوبن  کین 
هلِگ ین  دشاب  رخفهلبآ  درک  يورهر  زا  ام  ياپ  وت  َِهر  رد 
اضّرلا یسوم  یلع  ایاهزور  باتفآ  زا  هایس  یتشگ  ام  يُور 

كانفوخ ياضف  ردكاخ  يور  ام  رسب  بش  نازوُس  امرگ  رد  زُور 
اضّرلا یسوم  یلع  ایاضر  ای  یتفگب  لد  نایرگ  هدید  نایرب  هنیس 

نیمتشه ماما  يانید  ناطلس  يا  متشه  ماما  متفه  هلبق 
نیمتشه ماما  يانیملسم  ثایغ  يا  ناهانپیب  هانپ  يا 

ادخ ملع  نزخميدُه  ناویا  سمش  دوجو و  کلم  یلاو 
نیمتشه ماما  يانیمز  میلقا  تفه  سوط و  رهش  رایرهش 

راگدای ار  یفطصمراگدرک  ّیلو  قلطم  تّجح  قح  تیآ 
نیمتشه ماما  يانیملاعلل  ۀمحر  ادخ و  فطل  رهظم 

هانپ ار  ناهانپیبهانگ  مرُج و  بحاص  ره  أجلم  تهاگراب 
نیمتشه ماما  يانیمألا  حُور  طبهم  کئآلم  لیخ  دَبعم 

ماع  صاخ و  هاگهسوبماش  حبص و  ره  نینمؤم  فاطَم  تکاپ  دقرَم 
نیمتشه ماما  يانیقی  بابرا  دنمتجاح و  لامآ  هبعک   290 ص : تمصع ، تیبلها  تما و  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ناوید 

میاهدروآ وتب  وُرمیاهدنمرش  هنگ  زا  میهگرد و  ناگدنب 
نیمتشه ماما  يانیگمرش  ار  ام  دنسپم  نایصاع  عیفش  يا 

میدمآ هآ  زا  ُرپ  لدمیدمآ  هار  یسب  تسوباپ  هب  يدّیمأب  ام 
نیمتشه ماما  يانیعم  ار  نافیعض  يا  ار  ام  مورحم  ینک  یک 

راضتحا عزن و  لاحراظتنا  میراد  نیلاب  ِرَس  رب  تروضح  ام 
نیمتشه ماما  يانیرفآ  ناج  رب  میهدب  ناج  مینیب و  وت  يور 

میاهدروآ هانپ  رخآ  سوط  هاش  يا  تهگرد  ربمیاهدروآ  هانگ  راب  ادگ  نایاونیب  ام 
میاهدروآ هایس  يُور  تتعاط  ردنا  دنچرههانپ  ار  ناهانپیب  يا  تهگرد  زا  نارم  ار  ام 

میاهدروآ هاش  هب  ُور  ام  دوب  وکین  ناهش  زا  وفعاطخ  زا  میهاوخ  رذع  مه  هنگ  زا  میراسمرش  مه 
میاهدروآ هآ  ور  کشا  سَب  هش  دزن  رد  ناسلفم  امتسا  یهت  ام  تسد  ریخ  زا  هدناماو و  لمع  زا  رگ 
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میاهدروآ هار  داز  ام  اهش  يا  لّسوت  اهنتاخس  دوج و  عبَنم  يا  ءازجلا  موی  عفاش  يا 
میاهدروآ هلآ  لضف  رد  رب  ور  ناگراچیبمیاهدنمرش  قح  دزن  رد  میاهدنامرد  هدنام و  ام 

میاهدروآ هار  تاقوس  وت  رَهب  هدایپ  جنراهش  يا  میتشگ  هراوآ  نطو  زا  يدیما  رب  ام 
میاهدروآ هابت  جنر  ام  لاح  رب  يرگنن  رگناسکیب  ام  رب  ياو  دص  نایصاع  ام  رب  ياو  يا 

میاهدروآ هانگ  راب  ناگراچیب  ام  هک  رگنَمسوط  ناطلس  يا  سویأم  ترد  زا  ددرگن  ناویح 
میاهدروآ  هاگراب  نیا  تحاس  رب  اجَر  تسدتسین  هار  تلجخ  ار ز  ام  قح  سدق  هاگراب  رد 

يزاریش ینیسح  هب  فورعم  بلّطملا  دبع  فورح  هدنسیون  نینمؤم  مومع  زا  دراد  هحلاص  تاوعد  ءاجر 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
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... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)

رگید
يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)

طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)

دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم 

هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 
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«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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